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AURATON 1100, 1100C

AURATON 1100
i AURATON 1100C

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego sterownika pompy centralnego
ogrzewania AURATON 1100 lub AURATON
1100C i dziêkujemy za zaufanie do naszej
firmy. Nowy sterownik bêdzie s³u¿y³ Wam
i ca³ej Waszej rodzinie przez lata. W
znacznym stopniu zaoszczêdzi koszty
energii i poprawi konfort cieplny.
Przed rozpoczêciem obs³ugi sterownika
prosimy uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê.
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1.

Zastosowanie
Elektroniczny sterownik pompy centralnego ogrzewania AURATON 1100
i AURATON 1100C przeznaczony jest do
automatycznego za³¹czania i wy³¹czania
pompy obiegowej w zale¿noœci od
temperatury.
Zespó³ sterownik-pompa wymusza
obieg wody w instalacjach C.O. z kot³em
wêglowym i gazowym bez uk³adu
steruj¹cego prac¹ pompy.
Czujnik sterownika mierzy temperaturê wody na zasilaniu instalacji C.O.
W instalacji C.O. z kot³em wêglowym
sterownik wy³¹czy pompê obiegow¹ po
wygaœniêciu p³omienia w kotle. Pompowanie wody przy wygaszonym p³omieniu

jest niewskazane, gdy¿ ci¹g powietrza do
komina powoduje szybsze stygniêcie wody
w kotle ni¿ w grzejnikach. Optymaln¹
temperaturê mo¿na ustawiæ na skali
sterownika (najczêœciej ok 400C).
W instalacji C.O. z kot³em gazowym
temperatura ustawiona na sterowniku musi
byæ ni¿sza od temperatury ustawionej na
termostacie w kotle C.O. Ustawienie
pokrêt³a sterownika na temperaturê powy¿ej
punktu rosy zapobiega poceniu siê kot³a w
trakcie rozgrzewania wody w C.O.
Sterownik pompy centralnego ogrzewania AURATON 1100C jest wyposa¿ony
w system ANTY STOP, który zapobiega
procesowi zatarcia wirnika nieu¿ywanej

AURATON 1100, 1100C

pompy. Dodatkowo wbudowany procesor
po zakoñczeniu sezonu grzewczego co 14
dni samoczynnie uruchamia pompê na 30
sekund. Aby system dzia³a³ po sezonie,
sterownik nale¿y pozostawiæ w³¹czony.

2.
Instalacja
2.1. Mocowanie sterownika
sterownik zamocowaæ na œcianie lub
innym wsporniku za pomoc¹ dwóch
wkrêtów (ko³ki rozporowe z wkrêtami
do³¹czone s¹ do sterownika),
przewody wyprowadzone ze sterownika umocowaæ uchwytami do
œciany.
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2.2. Mocowanie czujnika
zainstalowaæ czujnik na nieos³oniêtej
rurze wyjœciowej z kot³a C.O. (mo¿liwie jak najbli¿ej kot³a),
opask¹ zaciskow¹ docisn¹æ czujnik do
rury,
wskazane jest owiniêcie rury wylotowej od kot³a do czujnika wy³¹cznie
materia³em izolacyjnym.

2.3. Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego
do pompy
do zacisku (__) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
¿ó³tego lub ¿ó³to-zielonego
(uziemienie lub zerowanie ochronne),
do zacisku (N) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
niebieskiego,
do zacisku (L) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
br¹zowego.

UWAGA: je¿eli kot³y wêglowy i gazowy
pracuj¹ na wspóln¹ instalacjê C.O., to
czujnik nale¿y zamocowaæ w miejscu
po³¹czenia obu wyjœæ i zaizolowaæ.

2.4. Sprawdzenie poprawnoœci pod³¹czenia
sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia
przewodu i przykrêciæ pokrywê puszki
zaciskowej silnika pompy.
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2.5. Pod³¹czenie sterownika
po zabezpieczeniu przewodów przed
przypadkowym zerwaniem, przewód
zasilaj¹cy nale¿y pod³¹czyæ do
gniazdka sieciowego 230V/50Hz
z ko³kiem uziemiaj¹cym.
UWAGA: Temperatura otoczenia w miejscu
zainstalowania sterownika nie powinna
przekraczaæ 400C.
3.
Praca sterownika
3.1. Za³¹czenie sterownika
prze³¹czyæ przycisk oznaczony (~)
w pozycjê I,
dioda zielona œwieci siê.

AURATON 1100, 1100C

3.2. Praca automatyczna (dioda zielona
jest zapalona)
sterownik za³¹cza i wy³¹cza pompê
w zale¿noœci od temperatury nastawionej na pokrêtle sterownika.
pompa za³¹czana jest gdy temperatura
w miejscu umieszczenia czujnika jest
wy¿sza od nastawionej, natomiast
wy³¹czana gdy temperatura spadnie
poni¿ej wartoœci ustawionej na
sterowniku.
3.3. Praca ci¹g³a
prze³¹czyæ przycisk oznaczony (__)
w pozycjê I przy w³¹czonym przycisku
oznaczonym (~) w pozycjê I (dioda
zielona i czerwona jest zapalona),
5

AURATON 1100, 1100C

-

pompa pracuje ca³y czas nie zale¿nie
od temperatury nastawionej na
sterowniku i rzeczywistej temperatury
w miejscu zamontowania czujnika.

4.
Dane techniczne
Zakres ustawionych temperatur
Histereze (ró¿nica za³acz/wy³¹cz)
Napiêcie zasilania
Pr¹d maksymalny
5.
6

Sk³ad zestawu:
sterownik z czujnikiem 1 szt.
opaska czujnikowa 1 szt.
ko³ki rozporowe 2 szt.
instrukcja obs³ugi 1 szt.
szablon mocowania 1 szt.

25-550C
ok. 50C
230V AC
6A AC

6. Przyk³ad umocowania czujnika przy
dwóch kot³ach.

ZR

25POr

ZK

FO

Czujnik mocować
opaską na rurę

AURATON 1100E
Dziêkujemy za zakup sterownika
AURATON 1100E przeznaczonego do
sterowania pompami C.O. Lub C.W.U.
Zastosowanie sterownika pozwoli
Pañstwu w znacznym stopniu zaoszczêdziæ
energiê elektryczn¹ i poprawiæ komfort
cieplny.
Przed rozpoczêciem obs³ugi sterownika prosimy uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê.

1.

AURATON 1100E

Zastosowanie
AURATON 1100E to nowoczesny
sterownik, zaprojektowany na procesorach
przeznaczony do wspó³pracy z pomp¹
obiegow¹ C.O. lub C.W.U.
W uk³adzie grzewczym C.O. sterownik
w zale¿noœci od temperatury wody
automatycznie za³¹cza lub wy³¹cza pompê
obiegow¹.
W uk³adzie C.W.U sterownik utrzymuje
sta³¹ temperaturê wody w zasobniku lub
w instalacji ciep³ej wody u¿ytkowej.
Cyfrowy czujnik mierzy temperaturê
wody na zasilaniu instalacji C.O. lub na
zbiorniku C.W.U.
Zespó³ sterownik-pompa wymusza
obieg wody w instalacjach C.O. z kot³em
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wêglowym i gazowym.
W instalacji C.O. z kot³em wêglowym
sterownik wy³¹czy pompê obiegow¹ po
wygaœniêciu p³omienia w kotle.
Pompowanie wody przy wygaszonym
p³omieniu jest niewskazane, gdy¿ ci¹g
powietrza do komina powoduje szybsze
stygniêcie wody w kotle ni¿ w grzejnikach.
Optymaln¹ temperaturê mo¿na ustawiæ na
skali sterownika (najczêœciej ok. 400C).
W instalacji C.O. z kot³em gazowym
temperatura ustawiona na sterowniku musi
byæ ni¿sza od temperatury ustawionmej na
termostacie w kotle C.O. Ustawienia
temperatury sterownika na temperaturê
powy¿ej punktu rosy zapobiega poceniu siê
kot³a w trakcie rozgrzewania wody w C.O.
8

Sterownik AURATON 1100E jest
wyposa¿ony w system ANTY STOP, który
zapobiega zastaniu siê pompy, a w rezultacie
jej uszkodzeniu. Po zakoñczeniu sezonu
grzewczego co 14 dni samoczynnie
uruchamia pompê na 30 sekund. Aby system
dzia³a³ po sezonie, sterownik nale¿y
pozostawiæ w³¹czony.
2.
Instalacja.
2.1. Mocowanie sterownika
sterownik zamocowaæ na œcianie lub
innym wsporniku za pomoc¹ dwóch
wkrêtów (ko³ki rozporowe z wkrêtami
do³¹czone s¹ do sterownika),
przewody wyprowadzone ze stero-

wnika umocowaæ uchwytami do
œciany.
2.2. Mocowanie czujnika
czujnika nie wolno zanurzaæ w cieczach oraz instalowaæ na wylotach
spalin do komina,
zainstalowaæ czujnik na nieos³oniêtej
rurze wyjœciowej z kot³a C.O.
(mo¿liwie jak najbli¿ej kot³a) lub na
zbiorniku ciep³ej wody u¿ytkowej,
opask¹ zaciskow¹ docisn¹æ czujnik do
rury,
wskazane jest owiniêcie rury wylotowej od kot³a do czunika materia³em
izolacyjnym,

-
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maksymalny pomiar temperatury do
990C.

UWAGA: Je¿eli kocio³ wêglowy i gazowy
pracuj¹ na wspóln¹ instalacjê C.O., to
czujnik nale¿y zamocowaæ w miejscu
po³¹czenia obu wyjœæ i zaizolowaæ.
2.3. Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego
do pompy
do zacisku ( ) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
¿ó³to-zielonego (przewód ochronny),
do zacisku (N) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
niebieskiego,
do zacisku (L) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
br¹zowego.
9
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2.4. Sprawdzenie poprawnoœci pod³¹czenia
sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia
przewodu i przykrêciæ pokrywê puszki
zaciskowej silnika pompy.
2.5. Pod³¹czenie sterownika
po zabezpieczeniu przewodów przed
przypadkiem zerwaniem, przewód
zasilaj¹cy nale¿y pod³¹czyæ do gniazka
sieciowego 230V/50Hz z ko³kiem
ochronnym.
UWAGA: Temperatura otoczenia w
miejscu zainstalowania sterownika nie
powinna przekraczaæ 400C.
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3.
Praca sterownika
3.1. Za³¹czenie sterownika
ustawiæ prze³¹cznik oznaczony ~
(lewy) w pozycjê I,
po za³¹cznieu na 2 sekundy zapalaj¹ siê
wszystkie segmenty wyœwietlacza,
po 1,5 sekundy pokazuje siê
temperatura bie¿¹ca czujnika
i sterownik zostaje za³¹czony wed³ug
nastaw fabrycznych (pr ogowe
temperatury ustawione s¹ na 500C).
3.2. Opis wyœwietlacza (wyœwietlanie)
wyœwietlacz nie pulsuje - wskazuje
aktualn¹ temperaturê czujnika,
wyœwietlacz pulsuje - wskazuje
temperaturê nastawy,
górna dioda œwieci siê - sterownik

-

prze³¹czony w tryb pracy z pomp¹
C.W.U.,
dolna dioda œwieci siê - sterownik
prze³¹czony w tryb pracy z pomp¹
C.O.,
kropka za drug¹ cyfr¹ sygnalizuje pracê
pompy C.O. lub C.W.U.

3.3. Zmiana temperatur
wybór trybu pracy z pomp¹ C.W.U. lub
C.O. dokonuje siê lewym przyciskiem
pod wyœwietlaczem,
nacisn¹æ prawy przycisk pod wyœwietlaczem - cyfry zaczn¹ pulsowaæ
i wskazywaæ wartosæ obecnej nastawy,
przy pomocy prawego (podwy¿szanie) lub lewego (obi¿anie) przycisku

AURATON 1100E

pod wyœwietlaczem mo¿na ustawiæ
¿¹dan¹ temperaturê,
po ustawieniu temperatury poczekaæ
ok. 4 sekundy a¿ wyœwietlacz przestanie pulsowaæ i temperatura zostanie
zapisana w pamiêci,
wyœwietlacz poka¿e bie¿¹c¹ temperaturê czujnika.
3.4. Praca automatyczna
ustawiæ prze³¹cznik prawy oznaczony
( ) w pozycjê O,
sterownik za³¹cza i wy³¹cza pompê
w zale¿noœci od nastawionej temperatury,
w uk³adzie C.O. pompa za³¹czana jest
gdy temperatura w miejscu umieszczenia czujnika jest wy¿sza od
11
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-

nastawionej o (+2 0 C), natomiast
wy³¹czna gdy temperatura spadnie
poni¿ej wartoœci ustawionej na
sterowniku (-30C),
w uk³adzie C.W.U. pompa za³¹czna jest
gdy temperatura wody w miejscu
umieszczenia czujnika spadnie poni¿ej
zadanej temperatury (-20C), natomiast
wy³¹czana gdy wzroœnie powy¿ej
zadanej temperatury (+10C).

3.5. Praca ci¹g³a
ustawiæ prze³¹czniki ~ w pozycjê I,
pompa pracuje ca³y czas niezale¿nie
od trybu pracy sterownika C.W.U. lub
C.O.,
pompa pracuje ca³y czas niezale¿nie
12

od temperatury nastawionej i rzeczywistej temperatury w miejscu zamontowania czujnika.
UWAGA: przy za³¹czonym prze³¹czniku
w pozycjê I w trybie C.W.U. po osi¹gniêciu
temperatury 900C, nast¹pi wy³¹czenie
p o m p y C . W. U . d o m o m e n t u a ¿
temperatura wody spadnie poni¿ej 900C.

4.

Dane techniczne

Zakres ustawionych temperatur
Zakres pomiaru
Histereza C.O.
(ró¿nica za³¹cz/w³¹cz)
Histereza C.W.U.
(ró¿nica za³¹cz/w³¹cz)
Napiêcie zasilania
Pr¹d maksymalny

5.
-

Sk³ad zestawu
sterownik z czujnikiem
opaska czujnika
ko³ki rozporowe
instrukcja
szablon mocowania

100C - 800C
10C - 990C

6.

AURATON 1100E

Schematy pod³¹czeñ sterownika
Do pompy przy kotle C.O.

50C
30C
230V AC
6A AC

SIEĆ 230V
POMPA
CZUJNIK
MOCOWAĆ
OPASKĄ

KOCIOŁ C.O.
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Przy dwóch kot³ach

W obiegu C.W.U.

CW ZW

CZUJNIK
MOCOWAĆ
OPASKĄ

SIEĆ 230V

SIEĆ 230V

POMPA
CZUJNIK
MOCOWAĆ
OPASKĄ

KOCIOŁ GAZ
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KOCIOŁ C.O.

ZASOBNIK
C.W.U.

z zasobnikiem C.W.U.

AURATON 1100E

SIEĆ 230V

KOCIOŁ GAZ

ZASOBNIK
C.W.U.
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AURATON 1100W

1.

Zastosowanie
AURATON 1100W to nowoczesny
sterownik, zaprojektowany na procesorach,
przeznaczony do wspó³pracy z nawiewowymi kot³ami C.O. na mia³ i wêgiel.
W zale¿noœci od temperatury wody w kotle
sterownik automatycznie za³¹cza lub
wy³¹cza pompê wodn¹ w instalacjach C.O.
z kot³em wêglowym oraz dmuchawê
zamontowan¹ pod paleniskiem.
Cyfrowy czujnik sterownika mierzy
temperaturê wody w kotle i na tej podstawie
steruje pomp¹ i dmuchaw¹.
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Sterownik AURATON 1100W jest
wyposa¿ony w system ANTY STOP, który
zapobiega procesowi zatarcia wirnika
nieu¿ywanej pompy. Po zakoñczeniu sezonu
grzewczego AURATON 1100W co 14 dni
samoczynnie uruchamia pompê na 30
sekund. Aby system dzia³a³ po sezonie,
sterownik nale¿y pozostawiæ w³¹czony.
2.
Instalacja
2.1. Mocowanie sterownika
sterownik zamocowaæ na œcianie lub
innym wsporniku za pomoc¹ dwóch
wkrêtów (ko³ki rozporowe z wkrêtami
do³¹czone s¹ do sterownika),
przewody wyprowadzone ze stero-

wnika umocowaæ uchwytami do
œciany.
2.2. Mocowanie czujnika
czujnika nie wolno zanurzaæ
w cieczach oraz instalowaæ na
wylotach spalin do komina,
zainstalowaæ czujnik na kotle
w przeznaczonym do tego miejscu,
maksymalny pomiar temperatury do
900C.
2.3. Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego
pompy
do zacisku (__) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
¿ó³tego lub ¿ó³to-zielonego (przewód
ochronny),

-
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do zacisku (N) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
niebieskiego,
do zacisku (L) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
br¹zowego.

2.4. Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego
do dmuchawy (przewód oznaczony
niebiesk¹ opask¹)
do zacisku (__) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
¿ó³to-zielonego (przewód ochronny),
do zacisku (N) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
niebieskiego,
do zacisku (L) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
br¹zowego.
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2.5. Sprawdzanie poprawnoœci pod³¹czenia
sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia
przewodu i przykrêciæ pokrywê puszki
zaciskowej silnika pompy.
2.6. Pod³¹czenie sterownika
po zabezpieczeniu przewodów przed
przypadkowym zerwaniem, przewód
nale¿y pod³¹czyæ do gniazdka
sieciowego 230V/50Hz z ko³kiem
ochronnym.
UWAGA: Temperatura otoczenia w miejscu
zainstalowania sterownika nie powinna
przekroczyæ 400C.
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3.
Praca sterownika
3.1. Za³¹cznie sterownika
ustawiæ prze³¹cznik oznaczony
~ (lewy) w pozycjê I,
po za³¹czeniu na 2 sekundy zapalaj¹ siê
wszystkie segmenty wyœwietlacza,
po 1,5 sekundy pokazuje siê
temperatura bie¿¹ca czujnikia
i przekaŸniki s¹ za³¹czane wed³ug
nastaw fabrycznych (progowe temperatury ustawione s¹ na 560C).
3.2. Opis wyœwietlacza (wyœwietlanie)
wyœwietlacz nie pulsuje - wskazuje
aktualn¹ temperaturê czujnika,
wyœwietlacz pulsuje - wskazuje
temperaturê nastawy pompy lub

-

dmuchawy,
górna dioda œwieci siê - praca
dmuchawy,
dolna dioda œwieci siê - praca pompy.

3.3. Zmiana temperatur
ustawienie temperatury dmuchawy nacisn¹æ lewy przycisk pod wyœwietlaczem,
ustawienie temperatury pompy nacisn¹æ prawy przycisk pod wyœwietlaczem,
nacisn¹æ prawy lub lewy przycisk pod
wyœwietlaczem - cyfry zaczn¹
pulsowaæ i wskazywaæ wartoœæ
obecnej nastawy,
przy pomocy prawego (podwy¿-

AURATON 1100W

-

-

szanie) lub lewego (obni¿anie)
przycisku mo¿na ustawiæ ¿¹dan¹
temperaturê,
po ustawieniu temperatury poczekaæ
ok. 4 sekund a¿ wyœwietlacz przestanie
pulsowaæ a temperatura zostanie
zapisana w pamiêci,
wyœwietlacz poka¿e bie¿¹c¹ temperaturê czujnika.

3.4. Praca automatyczna
ustawiæ prze³¹cznik prawy oznaczony
(__) w pozycjê O,
sterownik za³¹cza lub wy³¹cza pompê
w zale¿noœci od nastawionej temperatury,
w uk³adzie C.O. pompa za³¹cza siê gdy
19
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-
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temperatura w miejscu umieszczenia
czujnika jest wy¿sza od nastawionej,
natomiast wy³¹cza gdy temperatura
spadnie poni¿ej wartoœci ustawionej
na sterowniku o 50C,
w uk³adzie sterowania dmuchaw¹, gdy
temperatura spadnie poni¿ej zadanej
dmuchawa za³¹cza siê. Gdy przez ok.
30 minut temperatura czujnika bêdzie
poni¿ej 250C to sterownik wy³¹czy
dmuchawê i wejdzie w stan alarmowy
(bb- palenisko wygas³o, nale¿y
zrestartowaæ sterownik - wy³¹cz/w³¹cz
lewy prze³¹cznik). Dmuchawa zostanie
wy³¹czona gdy temperatura czujnika
bêdzie wy¿sza od nastawy o 50C.
W sytuacji gdy temperatura mierzona

jest powy¿ej temperatury zadanej,
nast¹pi cykliczne za³¹czanie dmuchawy w celu przedmuchu paleniska (co
5 min. na 10 sekund). W przypadku
gdy temperatura mierzona bêdzie
wy¿sza ni¿ 900C, proces cyklicznego
za³¹czania pompy bêdzie nie aktywny.
3.5. Praca ci¹g³a
ustawiæ prze³¹czniki oznaczone (~) (__)
w pozycjê I,
pompa pracuje ca³y czas niezale¿nie
od temperatury nastawionej na
sterowniku i rzeczywistej temperatury
w miejscu zamontowania czujnika.

4.
Dane techniczne
Zakres ustawionych temperatur 100C - 800C
Zakres pomiaru
10C-990C
Histereza C.O.
(ró¿nica za³acz/wy³¹cz)
50C
Histereza dmuchawy
(ró¿nica za³¹cz/w³¹cz)
50C
Napiêcie zasilania
230V AC
Pr¹d maksymalny
6A AC
5.
-

Sk³ad zestawy
sterownik z czujnikiem
opaska czujnika
ko³ki rozporowe
instrukcja
szablon mocowania

6.

AURATON 1100W

Schemat po³¹czenia sterownika do
pompy i dmuchawy kot³a C.O.

SIEĆ 230V
POMPA

KOCIOŁ C.O.
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INSTRUKCJA OBS£UGI STEROWNIKA
AURATONR 1100K

1.

Zastosowanie
A U R AT O N 1 1 0 0 K t o n o w o c z e s n y ,
zaprojektowany na procesorach elektroniczny
ster ownik, przeznaczony do wspó³pracy
termokominka (kominek z p³aszczem wodnym)
z uk³adem C.O.
Sterownik 1100K posiada dwa wyjœcia
steruj¹ce:
1. pomp¹ wodn¹ obiegu kominka.
2. zaworem z si³ownikiem lub drug¹ pomp¹,
które s¹ niezbêdne do prawid³owej wspó³pracy
termokominka z uk³adem C.O. Po za³¹czeniu
zasilania nastêpuje (za pomoc¹ cyfrowego
czujnika) pomiar temperatury w p³aszczu wodnym
termokominka z mo¿liwoœci¹ rozdzielenia go na
dwa niezale¿ne kana³y.
22

W zale¿noœci od temperatury wody
w uk³adzie kominka sterownik automatycznie
za³¹cza lub wy³¹cza pompê wodn¹ w instalacjach
C.O. kominka oraz uruchamia zawór lub drug¹
pompê.
S t e r o w n i k A U R AT O N 1 1 0 0 K j e s t
wyposa¿ony w system ANTY STOP, który
zapobiega procesowi zatarcia wir nika
nieu¿ywanej pompy. Po zakoñczeniu sezonu
grzewczego AURATON 1100K co 14 dni
samoczynnie uruchamia pompê na 30 sekund.
Aby system dzia³a³ po sezonie, sterownik nale¿y
pozostawiæ w³¹czony.

AURATON 1100K
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1. Sygnalizacja pracy - zawór
2. Sygnalizacja pracy - pompa
3. Tryb pracy pompa, regulacja temp. +
4. Tryb pracy zawór, regulacja temp. 5. Prze³¹cznik pracy ci¹g³ej C.O.
6. W³¹cznik sieciowy
7. Przewód wyjœciowy zawór
8. Czujnik temperatury
9. Przewód wyjœciowy pompa
10. Przewód zasilania 230 V

5

2. Instalacja
a. Mocowanie sterownika
! sterownik zamocowaæ na œcianie lub innym
wsporniku za pomoc¹ dwóch wkrêtów (ko³ki
rozporowe z wkrêtami do³¹czone s¹ do
sterownika),
! przewody wyprowadzone ze sterownika
umocowaæ uchwytami do œciany.
b. Mocowanie czujnika
! czujnika nie zanurzaæ w cieczach oraz
nie instalowaæ na wylotach spalin
do komina,
! zainstalowaæ czujnik na zewnêtrznej stronie
p³aszcza wodnego kominka lub na
nieos³oniêtej rurze wyjœciowej z kot³a C.O.
(mo¿liwie jak najbli¿ej kot³a),
! maksymalny pomiar temperatury do 99OC.
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c.
!
!
!

Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego do
pompy
do zacisku ( ) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru ¿ó³tego
lub ¿ó³to-zielonego (przewód ochronny),
do zacisku (N) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
niebieskiego,
do zacisku (L) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
br¹zowego.

d. Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego do
zaworu (przewód oznaczony niebiesk¹
opask¹)
! do zacisku ( ) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru ¿ó³tego
lub ¿ó³to-zielonego (przewód ochronny),
! do zacisku (N) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
niebieskiego,
! do zacisku (L) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
br¹zowego.
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e.
!

Sprawdzenie poprawnoœci pod³¹czenia
sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia
przewodu i przykrêciæ pokrywê puszki
zaciskowej silnika pompy.

f.
!

Pod³¹czenie sterownika
po zabezpieczeniu przewodów
przed
przypadkowym zerwaniem, przewód
zasilaj¹cy nale¿y pod³¹czyæ do gniazdka
sieciowego 230V/50Hz z bolcem uziemiaj¹cym.

UWAGA: Temperatura otoczenia w miejscu
zainstalowania ster ownika nie powinna
przekraczaæ 40OC.
W celu podjêcia prawid³owej pracy przez
sterownik, po uruchomieniu nale¿y odczekaæ
ok. 30 sekund.

AURATON 1100K

3. Praca sterownika
a. Za³¹czenie sterownika
! ustawiæ prze³¹cznik oznaczony ~ (lewy)
w pozycjê I,
! po za³¹czeniu na ok. 2 s zapalaj¹ siê wszystkie
segmenty wyœwietlacza ,
! nastêpnie ster ownik wska¿e bie¿¹c¹
temperaturê czujnika za³¹czaj¹c przekaŸniki
wed³ug nastaw fabrycznych (progowe
temperatury ustawione na 50OC).
b. Opis wyœwietlacza (wyœwietlanie)
! w trybie nor malnej pracy ster ownik
wyœwietla aktualn¹ temperaturê czujnika,
! pulsuj¹cy wyœwietlacz - wskazuje temperaturê
nastawy pompy lub zaworu,
! œwiec¹ca dioda czerwona - sygnalizuje pracê
zaworu,
! œwiec¹ca dioda zielona - sygnalizuje pracê

pompy.
c.
!

!

!

!

!

Zmiana temperatur
ustawianie temperatury zaworu - nacisn¹æ
lewy przycisk pod wyœwietlaczem (cyfry
zaczn¹ pulsowaæ i wskazywaæ
wartoœæ
obecnej nastawy),
ustawianie temperatury pompy - nacisn¹æ
prawy przycisk pod wyœwietlaczem (cyfry
zaczn¹ pulsowaæ i wskazywaæ
wartoœæ
obecnej nastawy),
przy pomocy prawego (podwy¿szanie) lub
lewego (obni¿anie) przycisku nale¿y ustawiæ
¿¹dan¹ temperaturê,
po ustawieniu temperatury nale¿y poczekaæ
ok. 4 s, a¿ wyœwietlacz przestanie pulsowaæ
a temperatura zostanie zapisana w pamiêci,
wyœwietlacz poka¿e bie¿¹c¹ temperaturê
czujnika.
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d. Praca automatyczna
! ustawiæ prze³¹cznik prawy oznaczony (
)
w pozycje 0,
! sterownik za³¹cza lub wy³¹cza pompê oraz
zawór w zale¿noœci od nastawionej
temperatury,
! w uk³adzie C.O. pompa i zawór za³¹czaj¹
siê gdy temperatura w miejscu umieszczenia
czujnika jest wy¿sza od nastawionej o 2OC,
natomiast wy³¹czaj¹ gdy temperatura spadnie
poni¿ej wartoœci ustawionej na sterowniku
o 3OC.
e.
!
!
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Praca ci¹g³a
ustawiæ prze³¹czniki oznaczone (~) (
)
w pozycje I,
pompa pracuje niezale¿nie od temperatury
nastawionej na sterowniku i rzeczywistej

temperatury w miejscu zamontowania
czujnika.
4. Dane techniczne
a. Z a k r e s u s t a w i o n y c h t e m p e r a t u r :
10O - 80OC
b. zakres pomiaru: 1O - 99OC
c. histereza (ró¿nica za³¹cz-wy³¹cz): 5OC
d. napiêcie zasilania: 230V AC
e. pr¹d maksymalny: 5A AC
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Sk³ad zestawu
sterownik z czujnikiem
opaska czujnika
ko³ki rozporowe
instrukcja
szablon mocowania

AURATON 1100K

6. Schemat po³¹czeñ

Przyk³adowy schemat pod³¹czenia. Przedstawiony
schemat jest uproszczony i nie zawiera wszystkich
elementów potrzebnych do prawid³owej pracy instalacji.
AURATON 1100 K
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Legenda:
1. Kominek z p³aszczem wodnym
2. Zawór odcinaj¹cy
3. Pompa
4. Wymiennik
5. Zawór 3-drogowy z si³ownikiem
6. Odbiornik ciep³a - grzejnik
7. Naczynie wyrównawcze
8. Czujnik temperatury
9. Sterownik
10. Kocio³ C.O.

5

6
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INSTRUKCJA OBS£UGI STEROWNIKA
AURATON 1100Z

1.

Zastosowanie
A U R AT O N 1 1 0 0 Z t o n o w o c z e s n y ,
zaprojektowany na procesorach elektroniczny
sterownik przeznaczony jednoczeœnie do
wspó³pracy z pomp¹ obiegow¹ C.O. i C.W.U.,
(priorytet C.W.U.) Posiada dwa czujniki i dwie
niezale¿ne nastawy temperatury.
W uk³adzie grzewczym C.O. sterownik
przeznaczony jest do wymuszenia obiegu wody
z kot³em wêglowym lub gazowym.
W uk³adzie C.W.U. sterownik utrzymuje sta³¹
temperaturê wody w zasobniku lub w instalacji
ciep³ej wody u¿ytkowej.
S t e r o w n i k A U R AT O N 1 1 0 0 Z j e s t
wyposa¿ony w system ANTY STOP, który
zapobiega procesowi zatarcia wir nika
28

nieu¿ywanej pompy. Po zakoñczeniu sezonu
grzewczego AURATON 1100Z co 14 dni
samoczynnie uruchamia pompê na 30 sekund.
Aby system dzia³a³ po sezonie, sterownik nale¿y
pozostawiæ w³¹czony.
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AURATON 1100Z

1. Sygnalizacja pracy C.W.U.
2. Sygnalizacja pracy C.O.
3. Tryb pracy C.O., regulacja temp. +
4. Tryb pracy C.W.U., regulacja temp. 5. Prze³¹cznik pracy ci¹g³ej C.O lub C.W.U.
6. W³¹cznik sieciowy
7. Przewód wyjœciowy pompa C.W.U.
8. Czujnik temperatury C.W.U.
9. Przewód wyjœciowy pompy C.O.
10. Czujnik temperatury C.O.
11. Przewód zasilania 230V

b. Mocowanie czujników
! czujnika nie zanurzaæ w cieczach oraz
nie instalowaæ na wylotach spalin
do komina,
! zainstalowaæ czujnik C.O. na nie os³oniêtej
rurze wyjœciowej kot³a C.O. (mo¿liwie jak
najbli¿ej kot³a),
! zainstalowaæ czujnik C.W.U. na zbiorniku
ciep³ej wody u¿ytkowej (oznaczony czarn¹
koszulk¹),
! maksymalny pomiar temperatury do 99OC.

2. Instalacja
a. Mocowanie sterownika
! sterownik zamocowaæ na œcianie lub innym
wsporniku za pomoc¹ dwóch wkrêtów (ko³ki
rozporowe z wkrêtami do³¹czone s¹ do
sterownika),
! przewody wyprowadzone ze sterownika
umocowaæ uchwytami do œciany.

c.
!
!
!

Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego do
pompy nr 1 C.O.
do zacisku ( ) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru ¿ó³tego
lub ¿ó³to-zielonego (przewód ochronny),
do zacisku (N) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
niebieskiego,
do zacisku (L) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
br¹zowego.
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d. Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego do
pompy nr 2 C.W.U. (oznaczony czarn¹
koszulk¹)
! do zacisku ( ) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru ¿ó³tego
lub ¿ó³to-zielonego (przewód ochronny),
! do zacisku (N) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
niebieskiego,
! do zacisku (L) pod³¹czyæ ¿y³ê koloru
br¹zowego.
e. Sprawdzenie poprawnoœci pod³¹czenia
! sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia
przewodu i przykrêciæ pokrywê puszki
zaciskowej silnika pompy.
f.
!
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Pod³¹czenie sterownika
po zabezpieczeniu przewodów przed
przypadkowym zerwaniem, przewód
zasilaj¹cy nale¿y pod³¹czyæ do gniazdka

sieciowego 230V/50Hz z bolcem
uziemiaj¹cym.
UWAGA: Temperatura otoczenia w
miejscu
zainstalowania ster ownika nie powinna
przekraczaæ 40OC.
3. Praca sterownika
a. Za³¹czenie sterownika
! ustawiæ prze³¹cznik oznaczony ~ (lewy)
w pozycjê I,
! po za³¹czeniu na ok. 2 s zapalaj¹ siê wszystkie
segmenty wyœwietlacza ,
! nastêpnie ster ownik wska¿e bie¿¹c¹
temperaturê czujnika pompy C.O. za³¹czaj¹c
przekaŸniki wed³ug nastaw fabrycznych
(progowe temperatury ustawione na 50OC).

AURATON 1100Z

b. Opis wyœwietlacza (wyœwietlanie)
! w trybie normalnej pracy sterownik wyœwietla
aktualn¹ temperaturê czujnika pompy C.O.,
! aby wyœwietliæ temperaturê czujnika pompy
C.W.U. nale¿y nacisn¹æ przyciski jednoczeœnie
i puœciæ. Po 5 s sterownik wróci automatycznie
do pokazania temperatury czujnika pompy
C.O.,
! pulsuj¹cy wyœwietlacz wskazuje temperaturê
nastawy pompy C.O. lub C.W.U.,
! œwiec¹ca dioda czerwona - sygnalizuje pracê
pompy C.W.U. ,
! œwiec¹ca dioda zielona - sygnalizuje pracê
pompy C.O.
c.
!

Zmiana temperatur
ustawianie temperatury pompy C.W.U. nacisn¹æ lewy przycisk pod wyœwietlaczem

!

!

!

!

(cyfry zaczn¹ pulsowaæ i wskazywaæ wartoœæ
obecnej nastawy),
ustawianie temperatury pompy C.O. nacisn¹æ prawy przycisk pod wyœwietlaczem
(cyfry zaczn¹ pulsowaæ i wskazywaæ wartoœæ
obecnej nastawy),
przy pomocy prawego (podwy¿szanie) lub
lewego (obni¿anie) przycisku nale¿y ustawiæ
¿¹dan¹ temperaturê,
po ustawieniu temperatury nale¿y poczekaæ
ok. 4 s, a¿ wyœwietlacz przestanie pulsowaæ a
temperatura zostanie zapisana w pamiêci,
wyœwietlacz poka¿e bie¿¹c¹ temperaturê
czujnika pompy C.O.

d. Praca automatyczna
! ustawiæ prze³¹cznik prawy oznaczony (
w pozycje 0,

)
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!

!

!
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sterownik za³¹cza lub wy³¹cza pompê oraz
zawór w zale¿noœci od nastawionej
temperatury,
w uk³adzie C.O. ( gdy nie jest za³¹czona
pompa C.W.U.) pompa za³¹cza siê gdy
temperatura w miejscu umieszczenia czujnika
jest wy¿sza od nastawionej o 2OC, natomiast
wy³¹cza gdy temperatura spadnie poni¿ej
wartoœci ustawionej na regulatorze o 3OC,
aby nie ch³odziæ zasobnika, w uk³adzie C.W.U.
pompa nie za³¹cza siê gdy temperatura
pompy C.O. spadnie poni¿ej 30OC. Pompa
C.W.U. za³¹cza siê gdy temperatura czujnika
pompy C.O. wzroœnie powy¿ej 30 O C
a temperatura czujnika pompy C.W.U. spadnie
poni¿ej temperatury zadanej. Jednoczeœnie
nastêpuje wy³¹czenie pompy C.O. (priorytet
C.W.U.). Pompa zostaje wy³¹czona je¿eli
w wyniku podgrzania temperatura C.W.U.

wzroœnie o 1OC powy¿ej zadanej temperatury,
a za³¹cza siê je¿eli temperatura spadnie o 2OC.
Pompa C.O. dzia³a wed³ug w³asnej nastawy.
e. Praca ci¹g³a
! ustawiæ prze³¹czniki oznaczone (~) (
)
w pozycje I,
! pompa C.O. pracuje
niezale¿nie od
temperatury nastawionej na sterowniku
i rzeczywistej temperatury w miejscu
zamontowania czujnika - sygnalizuje to
œwiec¹ca dioda zielona,
! ustawiæ prze³¹cznik oznaczony (~) w pozycjê I,
a prze³¹cznik ( ) w pozycjê II,
! pompa C.W.U. pracuje niezale¿nie od
temperatury nastawionej na sterowniku
i rzeczywistej temperatury w miejscu
zamontowania czujnika - sygnalizuje to
œwiec¹ca dioda czerwona.

AURATON 1100Z

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dane techniczne
zakres ustawionych temperatur: 10O - 80OC
zakres pomiaru: 1O - 99OC
histereza C.O. (ró¿nica za³¹cz - wy³¹cz): 5OC
histereza C.W.U. (ró¿nica za³¹cz-wy³¹cz): 3OC
napiêcie zasilania: 230V AC
pr¹d maksymalny: 5A AC

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Sk³ad zestawu
sterownik z czujnikami
opaski czujników
ko³ki rozporowe
instrukcja
szablon mocowania

6. Schemat pod³¹czenia

Przyk³adowy schemat pod³¹czenia. Przedstawiony
schemat jest uproszczony i nie zawiera wszystkich
elementów potrzebnych do prawid³owej pracy instalacji.
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Legenda:
1. Kocio³ C.O.
2. Zasobnik C.W.U.
3. Zawór odcinaj¹cy
4. Filtr sitakowy
5. Pompa C.O.
6. Zawór zwrotny
7. Odbiornik ciep³a - grzejnik
8. Czujnik temperatury
9. Sterownik C.O. + C.W.U.
10. Pompa C.W.U.
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