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REGULATOR POGODOWY TYPU GAMMA-ECO
Regulator GAMMA-ECO jest przeznaczony do
sterowania
kotłami
węglowymi
z
automatycznym
ślimakowym
podajnikiem
paliwa. Regulator ma budowę dwuczłonową.
Panel użytkownika połączony jest przewodami z
modułem wykonawczym. Taka budowa ułatwia
i upraszcza montaż okablowania w kotle.

Duży nacisk przy konstrukcji tego modelu
położono na uproszczenie obsługi kotła i samego
regulatora. Wyświetlacz graficzny z systemem
podpowiedzi ułatwia komunikację urządzenia z
użytkownikiem, co sprawia, że obsługa jest bardzo
prosta. Takie rozwiązanie jest jednym z pierwszych
na Polskim rynku, w segmencie regulatorów do
kotłów o mocach 15-50 KW (najczęściej spotykane do ogrzewania domów jednorodzinnych). Na
bazie naszych doświadczeń z użytkownikami kotłów, w których pracują nasze regulatory,
zastosowaliśmy sprawdzone i proste w praktyce rozwiązania komunikacji z urządzeniem. W efekcie
nasz wyrób jest ciekawy i czytelny, a obsługa intuicyjne.

Zamieszczone komentarze pod każdym parametrem ograniczają konieczność korzystania z instrukcji
do minimum. Urządzenie ma możliwość wyświetlanie informacji tekstowych w 3 językach.
Oferujemy opracowanie wersji językowych według potrzeb kontrahenta w terminie około 30 dni
kalendarzowych. Wersję językową wybiera
instalator w trakcie pierwszego uruchomienia ,
lub jest ustawiana fabrycznie.

Aktualizowano:
08-06-24
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Poniżej przykłady dodatkowych ekranów regulatora.

Cechą szczególną tego modelu jest możliwość znacznego uproszczenia obsługi
urządzenia od strony użytkownika dzięki opcji włączenia tzw. podstawowej obsługi.
Wersja podstawowa oprogramowania ustawiana jest przez serwis. Takie ustawienie
blokuje dodatkowe funkcje pogodowe, oraz ogranicza liczbę pozycji menu do
niezbędnej liczby parametrów. Dzięki temu w jednym urządzeniu mamy do dyspozycji
praktycznie dwa regulatory: podstawowy , oraz pogodowy - dla bardziej
wymagających klientów.

W podstawowej konfiguracji do prawidłowej pracy urządzenia wystarcza podłączony czujnik
temperatury kotła, czujnik podajnika, wentylator i silnik podajnika. Poprzez dołączanie kolejnych
czujników uzyskuje się automatycznie dostęp do kolejnych funkcji regulatora. Podłączenie czujnika
C.O. uruchomi obsługę zaworu mieszającego ograniczającego korozję kotła, Podłączenie czujnika
temperatury zewnętrznej uruchomi pracę pogodową urządzenia. Dodatkowo możliwe jest podłączenie
czujnika temperatury pokojowej, co znacznie zwiększy komfort użytkowania – regulator jest w stanie
utrzymać temperaturę wewnątrz z dokładnością do ±1ºC przez cały sezon grzewczy. W przypadku
gdy nie zainstalowano zaworu mieszającego, dzięki czujnikowi pomieszczenia sterowana jest pompa
C.O., która wyłączy się po nagrzaniu pomieszczeń do ustawionej temperatury. Po podłączeniu
czujnika C.W.U. (Ciepłej Wody Użytkowej) i pompy obiegu C.W.U. – można ustawić temperaturę
wody i czas jej grzania. Regulator GAMMA-ECO jest nowoczesnym produktem zdecydowanie
zwiększającym komfort użytkowania i zapewniającym ekonomiczną eksploatację całego systemu
grzewczego. Pomimo dużych możliwości urządzenie jest przyjazne dla użytkownika, poniżej
przykładowe okna zaawansowanych opcji pogodowych:

IDEA STEROWANIA POGODOWEGO:
Podstawą działania regulatora pogodowego jest odczyt temperatury zewnętrznej (czujnik na
ścianie północnej). Regulator posiada w pamięci wpisane charakterystyki cieplne budynków
uzależnione właśnie od temperatury zewnętrznej, dzięki temu reaguje na zmianę temperatury
zewnętrznej tak zmieniając temperaturę ogrzewania, żeby utrzymać stałą temperaturę
wewnątrz budynku. Ponieważ budynki wykonuje się w różnych technologiach w związku z
tym mają one różne straty ciepła i dlatego zaleca się zamontowanie czujnika zewnętrznego.
W takim układzie regulator dodatkowo koryguje temperaturę ogrzewania utrzymując z duża
dokładnością temperaturę wewnątrz budynku
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KOMFORT:
Zamontowanie czujnika pomieszczenia pozwala na stabilne utrzymanie temperatury w
pomieszczeniu z dokładnością na poziomie ± 1 °C. Wbudowana funkcja programatora
tygodniowego umożliwia dostosowanie ogrzewania do własnych potrzeb. Możliwe jest
obniżenie temperatury w godzinach nocnych, indywidualnie określonych dla każdego dnia
tygodnia. Obsługa C.W.U.(ciepła woda użytkowa) również umożliwia ekonomiczne
wykorzystanie ciepła, możliwości regulatora w tym zakresie są podobne jak dla ogrzewania.
Wyniki optymalnego ustawienia regulatora są widoczne latem, gdzie czas pracy na jednym
zasobniku sięga nawet 14 dni.
SZCZĘDNOŚĆ:
W ciągu doby obniżenie temperatury o 3 °C daje nam 8% oszczędności paliwa w skali roku.
Optymalne ogrzewanie, reagujące na warunki zewnętrzne daje nam około 5% oszczędności
paliwa w skali roku. Reasumując sterownik pogodowy daje gwarancję oszczędności co
najmniej 12% paliwa w skali roku, komfort i bezobsługowość oraz wydłużenie czasu pracy na
jednym zasobniku kotła.
MENU UŻYTKOWNIKA

MENU SERWISOWE
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY DLA REGULATORA GAMMA-ECO

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ ELEKTYCZNYCH REGULATORA GAMMA-ECO
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