
ÚVOD
Regulátor RVIT.10 je základním prvkem kompletního
regulačního systému, který zajišťuje hospodárný a
spolehlivý provoz topné soustavy.
Regulátor RVIT.10 slučuje vlastnosti ekvitermních
regulátorů řad RVT 06, RVT 06.2 a PA5. Současně i
regulátoru RIT 06 D. Regulační systém je založen na
principu směšování kotlové a zpáteční topné vody, s
přednostním ohřevem kotlového okruhu, v případě
použití kotle na tuhá paliva.V případě nutnosti umí
regulovat topnou soustavu, ve které je použit malo-
objemový nebo průtokový plynový kotel (elektrický
kotel).Potom pracuje jako diferenciální regulátor s
diferencí spínání cca 10°C.
POPIS
RVIT - 10 je interní regulátor doplněný řídící jednotkou s
pevně nastavenou ekvitermní křivkou. Řízeným prvkem
je směšovací ventil "MIX" nebo "DUOMIX", pomocí
servopohonů MK-CN nebo MK-DN.
Vlastní regulátor se skládá ze dvou částí:
- aktivního vnitřního čidla (snímá teplotu prostoru)
- ekvitermní řídící jednotky (vyhodnocuje venkovní

teplotu, teplotu náběhové vody a může hlídat
teplotu kotlového okruhu).

Na vnitřním čidle je možnost nastavení denní (pracovní)
teploty a pomocí časových hodin zařadit útlumovou
(noční) teplotu. Na zabudovaném indikátoru se dá
sledovat teplota prostoru ( přesnost +/- 1°C).

Ekvitermní řídící jednotka poskytuje pomocí indikačních
LED diod informace o řízení regulačního systému.
Je možnost nastavení dolní i horní meze teploty
kotlového okruhu u kotle na tuhá paliva a v případě
použití jako diferenciálního regulátoru i nastavení
diference spínání.
URČENÍ
Regulátor se dá použít k řízení systémů ústředního
vytápění pomocí směšování, s kotlem na plyn nebo na
tuhá paliva (hlídání kotlového okruhu) a nebo řízení
topné soustavy s maloobjemovým kotlem
(průtokový,závěsný). Je v jeho možnostech řídit topný
systém rodinných domků, ale i sálů restaurací,
výrobních hal, zimních zahrad,skleníků.
Výhodný pro použití s radiátory,podlahovými systémy a
jejich vzájemnou kombinací.
PŘEDNOSTI
- Plynule udržuje stálou teplotu prostoru pomocí
aktivního prostorového čidla v součinnosti s ekvitermní
řídící jednotkou.
- Udržuje kotle na tuhá paliva v optimálních provozních
podmínkách.
- Časový programátor umožňuje střídat vyšší a nižší
topný režim.
- Ekologicky šetrný provoz topného systému.
- Snadná instalace.

regulátor    komextherm

RVIT.10



Vyrábí a dodává : Prodejny firmy :
Augustova 236 / 1 tel : 235 313 284 Augustova 236/1 Kamenická 517/40
Praha 6 - Řepy fax : 235 313 286 163 00 , Praha 6 - Řepy 405 01 , Děčín II
163 00 info@komextherm.cz tel : 724 025 428 tel : 607 972 277

www.komextherm.cz
I. vydání – 11 / 2010


