
[OK] Zatwierdzanie zmian, wejście w bardziej szczegółowe menu  

[UP] Ruch „do góry” lub z menu głównego resetowanie kodów błędów 

[DOWN] Ruch „w dół” lub z menu głównego wejście w „party mode” 

[–] Zmniejszenie wartości lub z menu głównego wejście w podgląd systemu 

[+] Zwiększenie wartości lub z menu głównego wybór trybu pracy 

Budowa sterownika i podłączenie elementów 

dodatkowych 

UP 

DOWN 



Otwory montażowe Mocowanie na szynę DIN 

Budowa sterownika i podłączenie elementów 

dodatkowych 

RS485 do PAW-HPMED  

RS485 do pompy ciepła  LAN USB 



N i PE 

Separator 

Styki 1 - 32 

Otwory na okablowanie 

Zaczepy do mocowania 

sterownika w obudowie  

  

Budowa sterownika i podłączenie elementów 

dodatkowych 



Czujniki temperaturowe       Zasilanie            

Sygnały 0–10 V        

Interfejsy 

Styki kontaktowe i czujniki temperatury 

Przekaźniki 



Bezpiecznik max. 10 A 

Zasilanie 



Zawór 2-drogowy 

L1 

L1 

N 

L1 



Zawór 3-drogowy 

L1 L1 

L1 

N 

L1 



Zawór mieszajacy 0-10V = 0-100% 



Zasilanie 230 V AC  

natężenie prądu do 1 A 

Pompa obiegowa wody  

L1 
L1 

L1 

N 

L1 



Pompa obiegowa sterowana sygnałem 0-10V 



Czujnik: Pt1000  

 

Czujniki temperaturowe 



Liczniki: Sygnały pulsacyjne 

Termostaty pokojowe: zestyk 

Contacts and Sensors 

Aktywowanie termostatu dla Heating Circuit 1 lub 2:  service  terminal ass.  

parametr “system”  1=Auto (heating curve effected),  contact from room 

thermostat closed 0=Shut-down Operation (no heating demand, only anti-freeze 

protection) contact fron room thermostat opened 



Zestawienie elementów do HPM 



System kaskadowy możliwy jest do realizacji na dwa sposoby:  

 

1) Pełna komunikacja protokołowa 

2) Bez komunikacji protokołowej 

 

Sterowanie kaskadowe do 3 pomp ciepła, plus możliwość dołączenia 

dwóch dodatkowych źródeł ciepła: 

 

1) Pierwsze aktywowane na podstawie temperatury zewnętrznej (źródło 

bivalentne) 

2) Drugie aktywowane z opóżnieniem czasowym względem ostatniej z 

kaskadowych pomp ciepła 

Systemy kaskadowe 



Kaskada (do 3 pomp ciepła) sterowana jest poprzez algorytm PID 

(proporcjonalno-całkująco-rózniczkujący), który mierzy temperaturę w 

zbiorniku buforowym i w zalezności od warunków w nim panujących 

dołącza kolejne pompy ciepła z kaskady. Algorytm kaskady zapewnia 

również równomierne zużycie wszystkich urządzeń w kaskadzie.  

 

Jezeli kaskada realizowana jest w opcji bez komunikacji protokołowej to 

pompa ciepła powinny byc aktywowane poprzez styki: 

 

• 17/18 – dla pompy ciepła pracującej na potrzeby zbiornika buforowego 

 

•  9/12 – dla pompy ciepła pracującej na potrzeby zbiornika buforowego 

oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej 

 

 

Systemy kaskadowe 


