Instrukcja podłączenia sterownika
RT-208CW do kotła
Red Compact lub Selecta

Przed montażem urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z główną instrukcją obsługi regulatora
temperatury ciepłej wody użytkowej RT-208CW, opracowaną przez producenta sterownika.

1. Opis urządzenia.
Sterownik umożliwia zmianę histerezy ładowania zasobnika z ciepłą wodą użytkową dla
kotłów Red Compact oraz Selecta. Dzięki niemu, można jeszcze bardziej precyzyjnie
zarządzać momentem włączania kotła w celu naładowania zasobnika, czyli ograniczyć
ilość zapłonów kotła. Zewnętrzny sterownik podłącza się bezpośrednio do płyty głównej.
Wyposażony jest w czujnik temperatury (do montażu w zasobniku) oraz zasilacz.
Parametry:
- regulowana histereza od 1oC do 20 oC
- ustawienie dwóch wartości temperatur, innej dla grzania CWU w dzień i w nocy
- możliwość użycia timera do grzania zasobnika tylko w wybranych godzinach
- zakres temperatur zasobnika od 5 oC do 60 oC.

Red Compact

Red Selecta

2. Wygląd urządzenia.

Sterownik RT-208CWU

Sonda temperatury
zasobnika CWU

Przewód wyjścia
sterowania kotłem

Zasilacz sieciowy
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3. Montaż urządzenia.
Podłączenie sterownika należy przeprowadzić zgodnie z poniższym schematem:

Opis montażu:
- sondę zasobnika CWU należy wprowadzić w odpowiednie miejsce w zasobniku,
- zasilacz sieciowy podłączamy do gniazda elektrycznego (po skończonym montażu),
- przewód wyjścia sterowania kotłem należy podłączyć do płyty głównej kotła, pod
wskazane poniżej miejsce (biegunowość podłączenia nie ma znaczenia):

Miejsce, gdzie należy podłączyć przewód wyjścia sterowania kotłem (zacisk nr 19).
W kotle Red Selecta do montażu
przewodu, należy użyć złącza kątowego
(TLPS 2 piny, raster 5.08, h=15mm),
dołączonego do sterownika.

W kotle Red Compact, złącze kątowe jest już wpięte do płyty głównej. Odłącz istniejące
przewody i podłącz we wskazane miejsce te od sterownika RT-208CW.
UWAGA: Na koniec wejdź do menu kotła. Menu -> ustawienia -> Konfiguracja instalacji,
ustaw konfigurację na 02.
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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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