
 

 

 

 

PRACA Z DWOMA OBIEGAMI GRZEWCZYMI ZA 

POMOCĄ PŁYTKI MLC30 
 

 

 

 

 

 

 

Montaż płytki i komponentów powinien być wykonany wyłącznie przez uprawniony personel.  
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1. Poglądowy schemat hydrauliczny dwóch obiegów grzewczych + CWU.  
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2. Schemat elektryczny. 
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3. Dodatkowe informacje. 

Płytka MLC30 umożliwia sterowanie dwoma osobnymi obiegami grzewczymi. Każdy z obiegów 

posiada osobną pompę oraz termostat, które są podłączone do płytki. Dla potrzeb ogrzewania 

podłogowego, płytka steruje również zaworem mieszającym oraz dokonuje pomiaru temperatury za 

mieszaczem.  

 

UWAGI: 

− Termostat parteru i pierwszego piętra, to termostat z modulacją OT (24V). Należy użyć 

modelu WT-RF03 lub WT-08. 

− Czujnik temperatury za mieszaczem to Sonda NTC 10 kΩ β=3435.  

− Mostek A, może zostać zastąpiony stykowym termostatem bezpieczeństwa, na którym 

możemy ustawić graniczną temperaturę dla wyłączenia pracy całego układu grzewczego. 

 

− Na termostacie podłączonym do wejścia OT-ST ustawiamy temperaturę do ogrzewania 

podłogowego. 

− Wyjście OT-M1 podłączamy do kotła, w miejsce termostatu z modulacją OT (24V) – 

pomarańczowe przewody w terminalu elektrycznym kotła zgodnie z poniższym rysunkiem: 

 

UWAGA: Zdemontować mostek B w terminalu elektrycznym kotła. 
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Podane w niniejszej publikacji informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 
ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia 
właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza 
publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za 
błędy w druku. Montaż urządzenia musi być przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowany personel.  
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