programowany regulator temperatury

AURATON
N
TO
RA
AU

0

G
PRO
1

18
12
6
0

24

c

1
20

6

2016

do wszelkich urządzeń grzewczych
i klimatyzacyjnych w Twoim domu

oszczêdnoœæ energii do 30%
100% kosztu zakupu regulatora
zwraca siê ju¿ po kilku
miesi¹cach eksploatacji
bud¿et rodzinny uzyska co roku
dodatkowe pieni¹dze,
najtañsze - bo zaoszczêdzone
mniejsze zu¿ycie energii
oszczêdza œrodowisko

INSTRUKCJA OBS£UGI

Zakupiliœcie Pañstwo programowany regulator

temperatury AURATON 2016 z czujnikiem pod³ogowym.

Gratulujemy zakupu.

Prosimy o dok³adne przeczytanie niniejszej instrukcji.

AURATON 2016
1.

Instalacja
Uwaga: W trakcie instalowania regulatora
dop³yw energii elektrycznej powinien byæ
wy³¹czony. Zaleca siê powierzenie instalacji
regulatora wyspecjalizowanemu zak³adowi.

Przewody
Zaciski przewodów znajduj¹ siê na tylnej
œciance regulatora. S¹ to trzy koñcówki oznaczone
odpowiednio: COM, NO i NC. Jest to typowy
jednobiegunowy przekaŸnik dwustanowy.
W wiêkszoœci przypadków zacisk NC nie jest
wykorzystywany.
Górna kostka podwójna s³uzy do przy³¹czenia zewnêtrznego czujnika temperatury (w przypadku czujnika zainstalowanego na 2,5
metrowym przewodzie).

UWAGA: ze wzglêdu na mo¿liwoœæ pracy ze
Ÿród³em o mocy 3600W, koniecznie trzeba
mocno przykrêciæ przewody aby nie nastêpowa³o nagrzewanie w miejscach ³¹czenia.
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Zacisk czujnika
temperatury

3.

NO
COM
NC

Monta¿ regulatora
Do monta¿u u¿ywa siê do³¹czonego
szablonu. Na szablonie zaznaczone jest miejsce
umieszczenia puszki podtynkowej któr¹ nale¿y

umieœciæ przed przykrêceniem regulatora. Potem
w œcianie nale¿y wywierciæ dwa otwory o œrednicy
6 mm, w³o¿yæ ko³ki i przykrêciæ lewy wkrêt z 3 mm
luzem. Nastêpnie nale¿y przykrêciæ przewody
zasilaj¹ce urz¹dzenie grzewcze i przewód od
zacisków czujnika temperatury. Nadmiar
przewodów nale¿y umieœciæ w puszce. Na³o¿yæ
regulator przez ³eb wkrêta i przesun¹æ w prawo
(zwracaj¹c uwagê na otwór o kszta³cie podobnym
do dziurki od klucza na tylnej œciance regulatora).
Wkrêciæ prawy wkrêt tak, aby dobrze przytrzymywa³ zamontowany regulator.
W przypadku gdy œciana jest drewniana, nie
ma potrzeby u¿ywania ko³ków. Nale¿y wywierciæ
otwory o œrednicy 2,7 mm zamiast 6 mm i œruby
wkrêciæ bezpoœrednio w drewno.
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puszka podtynkowa
regulator

przewody od zacisków zewnętrznego
czujnika temperatury 1, 2

zewnętrzny czujnik
temperatury w rurce peszel

posadzka

urządzenie grzewcze
- przewody lub mata

min 50 cm

Rys. I - Zalecany sposób montażu czujnika temperatury
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4. Zapoznanie siê ze regulatoriem
4.1 Wygl¹d zewnêtrzny.
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Na przedniej œciance regulatora po prawej
stronie znajduje siê przesuwana pokrywa. Po jej
otwarciu ukazuje siê 7 podstawowych przycisków.
Pokrywê mo¿na wyjmowaæ w celu wymiany
baterii. Po jej zdjêciu widoczne jest miejsce na 2
baterie R-6 oraz 3 mikroprze³¹czniki. S¹ one
u¿ywane do kontroli:
1. Ogrzewania/klimatyzacji. regulator mo¿e
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tak¿e kontrolowaæ system ch³odzenia lub
klimatyzacji.
2. OpóŸnienia w³¹czenia sygna³u wyjœciowego5 min zapobiega zbyt czêstym w³¹czeniom
urz¹dzenia wykonawczego np. na skutek
chwilowego przewiewu.
3. Wahania temperatury- (10C lub 20C) np. dla
10C przy ustawieniu temperatury na 200C
w³¹czenie nast¹pi przy 19,50C, a wy³¹czenie przy
20,50C. Dla 20C przy ustawieniu temperatury na
200C w³¹czenie nast¹pi przy 190C a wy³¹czenie
przy 210C.
chłodzenie

opóźnienie
5 min.

wahanie
temp = 20C

ON
1

2

3

grzanie
bez
opóźnienia

wahanie
temp = 10C

Nastawa fabryczna jest optymalna dla
ogrzewania w œrodkowo-europejskich warunkach
klimatycznych i nie zaleca siê j ej zmieniaæ.
Po lewej stronie regulatora znajduje siê
prze³¹cznik dwustanowy oznaczony symbolem
"^" i "@". Ruch w górê w kierunku "^" oznacza
ustawienie temperatury optymalnej komfortu
cieplnego (tj. dzienna). "@" oznacza temperature
ekonomiczn¹ (tj. nocna). Te dwie wartoœci
temperatur mo¿na nastawiaæ samodzielnie. Sta³a
temperatura przeciwzamr o¿eniowa (7 0 C)
oznaczona jest na ekranie wyœwietlacza jako "*" i
nie mo¿na jej zmieniaæ. W niniejszej instrukcji
zamiast podawania wielkoœci liczbowych
bêdziemy te temperatury oznaczaæ odpowiednio:
dzienna, nocna, przeciwzamro¿eniowa.

AURATON 2016

AURATON 2016 dziêki zastosowaniu 16
amperowego przekaŸnika pozwala na
bezpoœrednie sterowanie urz¹dzeñ grzejnych do
mocy 3600W (bez koniecznosci stosowania
du¿ych gabarytowo stycznikow).
AURATON 2016 jest regulatorem, który
automatycznie mo¿na programowaæ. Mo¿e on
automatycznie przystosowywaæ temperaturê
pomieszczeñ do poziomu temperatury dziennej
gdy jesteœcie pañstwo w domu, lub obni¿yæ j¹
automatycznie, zaoszczêdzaj¹c energiê w nocy
lub gdy Pañstwo wychodz¹ z domu. Nale¿y tylko
ustawiæ odpowiednio regulator, w którego
pamiêci znajduje siê 9 programów.
Programowanie jest mo¿liwe z dok³adnoœci¹
do jednej godziny tzn. ¿e w ci¹gu doby mo¿na
prze³¹czaæ temperaturê dzienn¹ i nocn¹ do 24 razy
(co daje 168 kombinacji w tygodniu).
5
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4.2 Wyœwietlacz
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Wyœwietlacz podzielony jest na dwie czêœci.
W pod³u¿nej znajduj¹ siê:
1. WskaŸnik dni tygodnia.
2. Zegar. Czas wyœwietlany jest w systemie 24
godzinnym.
3. Numer programu- wyœwietlany jest numer
aktualnie realizowanego programu. Regulator
6

posiada 9 programów (ponumerowanych od 0 do
8), przy czym programy 0-5 s¹ wpisane na sta³e
przez producenta. Program 0 to program
przeciwzamro¿eniowy (70C). Zawartoœæ programów 6, 7, 8 mo¿na ustawiaæ samodzielnie wed³ug
w³asnego uznania.
4. WskaŸnik przebiegu programu. Jest to linia
podzielona na 24 odcinki. Ka¿dej godzinie
odpowiada jeden odcinek. Linia informuje o
przebiegu programu. Czarny prostok¹t w
przedziale godziny oznacza realizacje programu
dziennego, brak nocn¹ (tj. ekonomiczn¹).
5. WskaŸnik rêcznego sterowania. Ukazuje siê
wtedy gdy czasowo rezygnujemy z dalszej pracy
programu i rêcznie ustawiamy temperaturê.
6. WskaŸnik za³¹czenia regulatora. W postaci
wiruj¹cego wiatraczka informuje o stanie pracy
urz¹dzenia, tj. wtedy gdy obs³ugiwane przez

regulator urz¹dzenie (tj. kocio³, grzejnik) jest
w³¹czone.
7. WskaŸnik wyczerpania baterii- pokazuje siê
tylko wtedy, gdy stan na³adowania baterii osi¹gnie
minimalny poziom. Wymaga siê wtedy natychmiastowej ich wymiany, przy czym jej czas nie
powinien byæ d³u¿szy ni¿ 30 sekund.
W przeciwnym razie parametry programowe nie
zostan¹ zachowane.
W drugiej czêœci wyœwietlacza, okr¹g³ej,
znajduje siê:
8. WskaŸnik temperatury. W trybie normalnej
pracy wyœwietlana jest temperatura pomieszczenia w którym regulator siê znajduje.
9. WskaŸnik temp. przeciwzamro¿eniowej.
10. WskaŸnik temp. dziennej.
11. WskaŸnik temp. nocnej (ekonomicznej)
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5.

Uruchomienie
Po w³o¿eniu baterii regulator rozpoczyna
prace z parametrami pocz¹tkowymi.
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6. Nastawianie regulatora.
6.1 Nastawianie dnia tygodnia (nr 1 na
wyœwietlaczu).
1. Odsun¹æ w prawo pokrywê baterii.
2. Przyciskiem oznaczonym jako "d" zmieniæ na
odpowiedni dzieñ tygodnia.
6.2 Nastawianie zegara (nr 2 na wyœwietlaczu).
1. Odsun¹æ w prawo pokrywê baterii.
7
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2. Przyciskiem oznaczonym jako "h" zmieniæ na
odpowiedni¹ godzinê.
3. Przyciskiem oznaczonym jako "m" zmieniæ
ustawienie minut.

Uwaga: D³u¿sze przytrzymanie któregoœ
z przycisków powoduje automatycznie przerzucanie dni, godzin, minut.
6.3 Programowanie temperatury (wskaŸnik na
okr¹g³ym wyœwietlaczu).
AURATON 2016 pamiêta 3 temperatury.
Temperaturê dzienn¹("^") i nocn¹("@") mo¿na
regulowaæ w zakresie od 5-300C. Temperatura
przeciwzamro¿eniowa jest niezmiennie ustawiona
na 70C. Do pañstwa nale¿y wybór temperatury
dziennej i nocnej.
Aby zmieniæ temperaturê dzienn¹ nale¿y:
8

1. Odsun¹æ w prawo pokrywê baterii.
2. Nacisn¹æ przycisk oznaczony symbolem
termometru. Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ
wskaŸnik temperatury.
3. Przesun¹æ przycisk ku "^" (ale nie póŸniej ni¿
po 15 sekundach od przyciœniêcia przycisku
oznaczonego termometrem). Ka¿de przesuniêcie
oznacza skok ¿¹danej temperatury o 0,50C i tak do
300C, po czym nastawa powraca na 50C, a cykl siê
powtarza. Ustawion¹ temperaturê nale¿y
potwierdziæ przyciskiem "OK". Nie naciœniêcie
¿adnego przycisku przez 15 sekund jest
równoznaczne z naciœniêciem "OK". W czasie
wykonywania operacji powinien byæ wyœwietlony
symbol "^".
Analogicznie nale¿y post¹piæ w przypadku
nastawiania temperatury nocnej:
1. Odsun¹æ w prawo pokrywê baterii.

2. Nacisn¹æ przycisk oznaczony ikonk¹
termometru. Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ
wskaŸnik temperatury.
3. Przesun¹æ przycisk ku "@" (ale nie póŸniej ni¿
po 15 sekundach od przyciœniêcia przycisku
oznaczonego termometrem). Ka¿de przesuniêcie
oznacza skok ¿¹danej temperatury o 0,5 C i tak do
30C, po czym nastawa powraca na 5C, a cykl siê
powtarza. Ustawion¹ temperaturê nale¿y
potwierdziæ przyciskiem "ok". Nie naciœniêcie
¿adnego przycisku przez 15 sekund jest
równoznaczne z naciœniêciem "OK". W czasie
wykonywania operacji powinien byæ wyœwietlony
symbol "@".
7.

Przyporz¹dkowanie ró¿nych programów
do dni tygodnia.
Temperatura dzienna i nocna zosta³y ju¿
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ustawione w p. 7. Teraz ustawimy godziny ich
prze³¹czeñ w ci¹gu doby w poszczególnych
dniach. Razem dostêpnych jest 9 programów.
Prog 0 jest programem specjalnym, tj.
przeciwzamro¿eniowym, o którym wspominaliœmy ju¿ wczeœniej. Programy 1,2,3 i 4 to typowe
schematy zaprogramowania doby.
Prog 1 utrzymuje temp. nocn¹ pomiêdzy 0:00
a 6:00. Temperaturê dzienn¹ pomiêdzy godz. 6:00
rano, a 23:00 wieczorem i nocn¹ miêdzy 23:00
a 24:00.
Prog 2 utrzymuje temp. nocn¹ pomiêdzy 0:00
a 6:00. Temperaturê dzienn¹ pomiêdzy godz. 6:00
a 8:00 rano, ekonomiczn¹ miêdzy 8:00 a 16:00,
nastêpnie od 16:00 do 23:00 wieczorem
realizowana jest temp. dzienna. Od 23:00 do
24:00 realizowana jest temp. nocna.
9
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Prog 2 utrzymuje temp. nocn¹ pomiêdzy 0:00
a 6:00. Temperaturê dzienn¹ pomiêdzy godz. 6:00
a 8:00 rano, ekonomiczn¹ miêdzy 8:00 a 16:00,
nastêpnie od 16:00 do 23:00 wieczorem
realizowana jest temp. dzienna. Od 23:00 do
24:00 realizowana jest temp. nocna.
Prog 3 utrzymuje temp. nocn¹ pomiêdzy 0:00
a 6:00. Temperaturê dzienn¹ pomiêdzy godz. 6:00
a 8:00 rano, ekonomiczn¹ miêdzy 8:00 a 11:00.
Nastêpnie od 11:00 do 13:00 realizowana jest
temp. dzienna i od 13:00 do 16:00 nocna.
Pomiêdzy 16:00 a 23:00 za³¹czana jest
temperatura dzienna. Od 23:00 do 24:00
realizowana jest temp. nocna.
Prog 4 Utrzymuje od godz. 0:00 do 7:00 rano
komfortowy tryb pracy. Nastêpnie pomiêdzy 7:00
a 13:00 realizowana jest temp. nocna i od 13:00
do 16:00 dzienna. regulator pozostaje w trybie

pracy ekonomicznej od 16:00 do 22:00, gdy
ponownie za³¹czany jest tryb dzienny.
Prog 5 jest zaprogramowany na ca³odobow¹
temperaturê nocn¹.
Przebieg programów 6,7,8 mo¿na ustawiaæ
samemu. Modyfikacje przeprowadza siê wedle
metody opisanej w punkcie 8.1. Programy 6,7,8 s¹
pocz¹tkowo nastawione na temp. dzienn¹
w ci¹gu ca³ej doby. Po w³¹czeniu AURATON 2016
przyporz¹dkuje wszystkim dniom Prog 1. By to
zmieniæ nale¿y postêpowaæ wed³ug nastêpuj¹cych punktów:
1. Odsun¹æ pokrywê baterii w prawo
2. Nacisn¹æ przycisk "P". Po jednym naciœniêciu
mo¿na wybraæ program w dniu bie¿¹cym,
przechodz¹c do pkt. 3. Kolejne naciœniêcia
spowoduj¹ dalsze przesuniêcia na nastêpne dni,
do których mo¿na przypisaæ jeden z dziewiêciu
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programów.
3. Naciskaj¹c przycisk "P#" (nie póŸniej ni¿ po 15
sek. po przycisku "P"), nastawiæ wybrany program
(od 0-8). Naciskanie tego przycisku umo¿liwia
przegl¹d za³¹czeñ temperatur dziennych i nocnych
na wskaŸniku przebiegu programu (patrz pkt. 5.2)
4. Nacisn¹æ przycisk "OK" potwierdzaj¹c wybór.
Regulator powróci wówczas automatycznie do
bie¿¹cego dnia.
5. Operacje powtórzyæ dla ka¿dego dnia.
6. Zamkn¹æ pokrywê baterii.
Uwaga: D³u¿sze przytrzymanie przycisku
powoduje samoczynn¹ zmianê danych wartoœci.
Nie naciœniêcie ¿adnego jest równoznaczne z
naciœniêciem "OK".
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7.1 Zmiany w programach 6, 7, 8
Programy te mo¿na regulowaæ wed³ug
w³asnego uznania, dopasowuj¹c godziny
poszczególnych za³¹czeñ do indywidualnych
potrzeb u¿ytkowników. W tym celu nale¿y:
1. Odsun¹æ pokrywê baterii w prawo.
2. Nacisn¹æ przycisk "P", tyle razy, aby nastawiæ
zmiany na ¿¹dany dzieñ.
3. Naciskaj¹c "P#" (nie póŸniej ni¿ 15 sekund po
"P") doprowadziæ do programu w którym chcemy
przeprowadziæ zmiany, przy czym mog¹ to byæ
tylko programy 6,7 lub 8.
4. Nale¿y obserwowaæ ikonê przebiegu
programu w dole wyœwietlacza (patrz 5.2).
Pulsowaæ powinien na pocz¹tek prostok¹t w polu
pomiêdzy godzin¹ 0:00 a 01:00 w nocy. Teraz
wciskaj¹c "^" (ale nie póŸniej ni¿ 15s po wciœniêciu
"P") okreœlamy ¿e w tym przedziale bêdzie
12

za³¹czona temperatura dzienna, albo naciskaj¹c "@"
okreœlamy ¿e w tym przedziale bêdzie za³¹czona
temperatura nocna. Jednoczeœnie pulsuj¹cy
prostok¹t przesunie siê w prawo, miêdzy godzinê
01:00 a 02:00. Analogicznie postêpujemy
w przebiegu ca³ego 24 godzinnego cyklu.
Kombinacje mog¹ byæ praktycznie dowolne.
5. Analogicznie postêpujemy dokonuj¹c zmian
we wszystkich trzech programach.
6. Zasun¹æ pokrywê baterii.
8. Sterowanie rêczne
Mo¿liwoœæ 1:
Zak³adamy i¿ regulator wed³ug programu
rozpocz¹æ ekonomiczny tryb pracy. W przypadku,
gdybyœmy z jakiœ powodów chcieli zawiesiæ
obowi¹zuj¹cy program nale¿y wykonaæ:
1. Przesun¹æ przycisk na "^", na wyœwietlaczu

pojawi siê symbol "%". Temperatura komfortowa
bêdzie wówczas utrzymywana a¿ do najbli¿szej
zmiany temperatury realizowanej przez program.
Aby wycofaæ w/w funkcje nale¿y nacisn¹æ przycisk
"OK" znajduj¹cy siê pod pokryw¹ baterii- wtedy
zniknie symbol "%" z wyœwietlacza.
Przyk³ad:
Powiedzmy ¿e regulator realizowa³ w danym dniu
i w nastêpnym Prog 1, którego przebieg mo¿na
zobaczyæ w punkcie 8. Od godziny 23:00
regulator rozpocz¹³ nocny tryb pracy. Naciskaj¹c
przycisk "^" po tej godzinie, powodujemy i¿
bêdzie on chodzi³ w trybie pracy rêcznej, a¿ do
nastêpnej zmiany programu, tj. do godziny 6:00,
kiedy powróci do realizacji dalszej czêœci
programu.
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Mo¿liwoœæ 2:
1. Przesun¹æ przycisk na "^" je¿eli chcemy
przed³u¿yæ czas trwania temperatury dziennej, lub
"@", by przed³u¿yæ czas trwania temperatury
nocnej. Przytrzymaæ go (min. 2 sekundy) a¿ do
pojawienia siê na wyœwietlaczu cyfry 01 w miejsce
godziny. 01 oznacza ¿e regulator pozostanie w
stanie pracy rêcznej przez okres jednej godziny.
Ka¿de naciœniêcie "^" b¹dŸ "@" przed³u¿a ten okres
o godzinê (przy czym maksymalnie mo¿e on
wynosiæ 24 godziny, po czym ponownie cykl
rozpoczyna siê od 01). Po up³ywie ustalonego
czasu regulator powraca do wykonywania
programu. W czasie trwania sterowania rêcznego
zawartoœæ programu nie zmienia siê.
2. Naciskaj¹c przycisk "OK" regulator powraca do
pracy pr ogramowej. Symbol "%" znika
z wyœwietlacza.
13
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Przyk³ad:
Powiedzmy ¿e regulator realizowa³ w danym
dniu i w nastêpnym program 1, którego
przebieg mo¿na zobaczyæ w punkcie 8. Od
godziny 23:00 regulator rozpocz¹³ nocny tryb
pracy. Naciskamy przycisk "^" tak d³ugo, a¿ na
wyœwietlaczu pojawi siê 01, nastêpnie jeszcze
dwa razy, a¿ na wyœwietlaczu w miejsce godzin
pojawi siê cyfra 03. Oznacza to ¿e pozostanie on
w trybie pracy rêcznej 3 godziny. Nastêpnie
powróci do realizacji dalszej czêœci programu,
czyli bêdzie utrzymywa³ tryb ekonomiczny a¿ do
godz. 6:00.
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Dane techniczne
1. Zakres pomiaru temperatury
2. Zakres kontroli temperatury
3. Dok³adnoœæ wskazañ
4. Dok³adnoœæ zegara
5. Program
6. Wahania temperatury
AAA
7. Tryb kontroli
8. Minimalny cykl klimatyzacji
9. Obci¹¿alnoœæ styków
10. Zasilanie
11. Wymiary
12. Temperatura dzia³ania
13. Temperatura przechowywania
14. Warunki wilgotnoœciowe
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0-34,50C (podzia³ka 0,50C)
5-300C (podzia³ka 0,50C)
+/- 10C
+/- 70 sek/miesiêcznie
6 sta³ych, 3 zmienne
10C lub 20C
(nastawiona fabrycznie na 10C)
system Grzanie lub Ch³odzenie
(nastawione Grzanie)
5 minut
230V pr¹d zmienny, 50Hz, 16A
2 baterie R-6
154x80x30mm (szer. x wys. x g³êb.)
od 0 do 450C
od -20 do 600C
od 5 do 90%
15
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S1. Schemat po³¹czenia bezpoœredniego AURATON-2016
z urz¹dzeniem elektrycznym do 230V i max 16A.

NO
COM
NC

Urządzenie
grzewcze

ochronny

żółto-zielony

~230V
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S2.

Schemat po³¹czenia poœredniego AURATON-2016
z urz¹dzeniem elektrycznym 3-fazowym

AURATON 2016

stycznik

NO
COM
NC

urządzenie
grzewcze

RST

max ~ 230V
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