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Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego sterownika pompy centralnego
ogrzewania AURATON 1105 Plus
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 komfort cieplny.
Przed rozpoczêciem obs³ugi sterownika
prosimy uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê.
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1.

Zastosowanie
Elektroniczny sterownik pompy
centralnego ogrzewania AURATON 1105
Plus 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.
Ster ownik pompy centralnego
ogrzewania AURATON 1105 Plus jest
wyposa¿ony w system GUARD, który
zapobiega procesowi zatarcia wirnika
nieu¿ywanej pompy.
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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 bolcem 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.
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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),
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pompa pracuje ca³y czas niezale¿nie
od temperatury nastawionej na
sterowniku i rzeczywistej temperatury
w miejscu zamontowania czujnika.

4.
Dane techniczne
Zakres ustawionych temperatur
Histereza (ró¿nica za³¹cz/wy³¹cz)
Napiêcie zasilania
Maksymalne obciazenie
5.
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Sk³ad zestawu:
sterownik z czujnikiem 1 szt.
opaska czujnikowa 1 szt.
ko³ki rozporowe 2 szt.
instrukcja obs³ugi 1 szt.

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

6. Przyk³ad umocowania czujnika przy
dwóch kot³ach.
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Czujnik mocować
opaską na rurę

