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1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

• Moduł  Strefowy powinien być użytkowany przez użytkownika zaznajomionego z niniejszą instrukcją. 

• Moduł Strefowy nie może być wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem. 

• Moduł Strefowy nie może być użytkowany z uszkodzonym przewodem lub  obudową. 

• W żadnym wypadku nie wolno dokonywać modyfikacji konstrukcji Modułu Strefowego. 

• Moduł Strefowy wykonany jest z podzespołów, które nie ulegają neutralizacji w środowisku naturalnym. 

Powinien być więc zwrócony do producenta albo do punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub elektro-

nicznych. Pod żadnym pozorem nie można wyrzucać go z resztą odpadów komunalnych. 

• Za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem Modułu Strefowego, producent nie od-

powiada. 

• Chronić przed dziećmi. 

• Chronić przed wilgocią i wodą. 

 

2. WSTĘP  

Moduł Strefowy MZ01 to moduł automatyki cieplnej stanowiący jeden z elementów „Systemu Termet 

Comfort”. Do komunikacji z pozostałymi elementami Systemu Komfort oraz z Modułem Komfort wykorzy-

stuje interfejsy LIN1, LIN2. Po podłączeniu Modułu Komfort użytkownik uzyskuje możliwość monitoringu 

pracy Modułu Strefowego oraz możliwość zdalnej zmiany jego parametrów konfiguracyjnych. Odbywa się to 

z wykorzystaniem dedykowanej do „Systemu Termet Comfort” aplikacji na urządzenia mobilne.” 

Moduł Strefowy MZ01 komunikujący się przewodowo pośrednio lub bezpośrednio*) interfejsem LIN1 z 

urządzeniem grzewczym oraz interfejsem LIN2 z pozostałymi elementami Systemu Komfort. 

*) Za połączenie pośrednie z urządzeniem grzewczym uważa się sytuację gdy między modułem MZ01 a urządzeniem 

grzewczym znajdują się kolejne elementy automatyki cieplnej (interfejs LIN1, połączenie szeregowe). 

Za połączenie pośrednie z Modułem Komfort uważa się sytuację gdy między modułem MZ01 a Modułem Komfort 

znajdują się kolejne elementy automatyki cieplnej (interfejs LIN2, połączenie szeregowe). 

Moduł Strefowy posiada następujące funkcjonalności: 

1. Sterowanie pracą pomp wskazanych pionów zasilania: 
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• każdej ze stref grzewczych obsługiwanych przez Moduł Komfort przypisany zostaje numer pionu za-
silania. Moduł Strefowy otrzymuje za pośrednictwem interfejsu LIN2 informację z Modułu Komfort 
który pion zasilania ma mieć włączoną/wyłączoną pompę.  

Dla realizacji tej funkcji wymagane jest pośrednie lub bezpośrednie połączenie modułu MZ01 interfejsem LIN2 
z Modułem Komfort. 

2. Serowanie pracą zaworów mieszających z elektronicznie zadawanym stopniem otwarcia: 

• każdej ze stref grzewczych obsługiwanych przez Moduł Komfort przypisany zostaje numer pionu za-
silania. Moduł Strefowy otrzymuje za pośrednictwem interfejsu LIN2 informację z Modułu Komfort o 
temperaturze oczekiwanej w pionie zasilania i tak steruje pracą zaworu mieszającego aby na zasilaniu 
pionu osiągnąć temperaturę oczekiwaną. 

Dla realizacji tej funkcji wymagane jest pośrednie lub bezpośrednie połączenie modułu MZ01 interfejsem LIN2 
z Modułem Komfort. Do obsługi jednego zaworu mieszającego wystarczy użycie jednego Modułu Strefowego. 
Aby obsłużyć dwa lub trzy zawory, należy zastosować dwa( podłączone ze sobą bezpośrednio) Moduły Stre-
fowe. 

3. Sterowanie pracą pomp pionów zasilania w trybie pracy niezależnej (bez podłączonego Modułu 

Komfort) 

• po odpowiedniej konfiguracji (umieszczenie zworki na wejściu SENS4) istnieje możliwość bezpośred-
niego podłączenia do Modułu Strefowego trzech tradycyjnych regulatorów temperatury w strefach 
grzewczych. Gdy dowolny regulator sygnalizuje stykiem roboczym zapotrzebowanie na ciepło, to zo-
staje uruchomiona odpowiednia pompa. Jednocześnie Moduł Strefowy własnym stykiem roboczym 
przekazuje sygnał zapotrzebowania na ciepło do urządzenia grzewczego. 

Dla realizacji funkcji pracy niezależnej wymagane jest zasilenie Modułu Strefowego zasilaczem o parametrach 
24VDC/1A 

4. Wsparcie dla monitoringu stanu pracy:  

• Z pomocą Modułu Komfort możliwy jest monitoring pracy Modułu Strefowego z możliwością pod-
glądu i zmiany wybranych parametrów oraz rejestracją zaistniałych sytuacji awaryjnych 

Dla realizacji funkcji monitoringu wymagane jest pośrednie lub bezpośrednie połączenie modułu MZ01 z Modułem 
Komfort. 
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3. PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE 

Moduł Strefowy MZ01 zasilany jest napięciem bezpiecznym. UWAGA: Do styków roboczych Modułu 

Strefowego (K1,…K5) mogą być doprowadzane przyłącza 230VAC dlatego należy zachować ostrożność i 

wszelkie operacje przyłączeniowe wykonywać w stanie beznapięciowym. PODŁĄCZENIE MODUŁU STRE-

FOWEGO POWINIEN WYKONAĆ AUTORYZOWANY INSTALATOR LUB AUTORYZOWANY SERWIS. 

Transmisja danych między Modułem Strefowym, a urządzeniem grzewczym i elementami Systemem Kom-

fort realizowana jest przewodowo poprzez interfejs LIN oparty o wyspecjalizowane układy półprzewodni-

kowe, mające swoje zastosowanie w przemyśle samochodowym i spełniające najwyższe kryteria bezpieczeń-

stwa. 

Moduł Strefowy może być zasilany: 

• z interfejsu LIN1 (tylko przy bezpośrednim lub pośrednim podłączeniu interfejsem do urządzenia 

grzewczego), 

• z odpowiedniego zasilacza o parametrach 24V/1A podłączonego do wyprowadzeń PWR(-,+) inter-

fejsu LIN1, 

4. DANE TECHNICZNE MODUŁU STREFOWEGO 

Producent TESTER Sp. z o.o. 

Typ urządzenia Moduł Strefowy MZ01 

Układ sterowania Uniwersalny moduł automatyki cieplnej Mx01 

Rodzaj urządzenia Moduł sterujący dystrybucją wody grzewczej  

Wymiary 87 x 90 x 65 mm 

Masa 165 g 

Obudowa materiał: ABS V0, stopień ochrony: IP20 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym urządzenie klasy II, zasilanie SELV 

Parametry zasilania Zasilanie ze sterownika urządzenia grzewczego lub z 
zasilacza podpiętego do wyprowadzeń PWR gniazda 
interfejsu LIN1, napięcie 6÷30 VDC, nominalnie 18 VDC, 
pobór prądu do 250 mA 
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Wejścia SENS1,SENS2,SENS3  - przy braku zworki na wejściu SENS4 współpraca z 
czujnikami termistorowymi typu NTC, (R25 = 10 kΩ, β = 
3977) (przewody dwużyłowe, nieekranowane, o długości 
maksymalnie 30 m) 

- przy założonej zworce na wejściu SENS4 do wejść 
SENS1, SENS2, SENS3 podłącza się wyprowadzenia 
styków roboczych tradycyjnych regulatorów 
temperatury stref grzewczych (przewody dwużyłowe, 
nieekranowane, o długości maksymalnie 30 m) 

Wejście SENS4  - po umieszczeniu zworki na wejściu SENS4 (zworka 
drutowa) Moduł Strefowy przechodzi w tryb pracy 
niezależnej gdzie do wejść SENS1, SENS2, SENS3 podłącza 
się styki robocze tradycyjnych regulatorów temperatury 
stref grzewczych  

Wejście SENS5  - współpraca z zabezpieczeniem termicznym obiegu 
grzewczego wyposażonym w styk roboczy (normalnie 
zamknięty), przewód dwużyłowy, nieekranowany, o 
długości maksymalnie 30 m. Przy braku zabezpieczenia 
należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę drutową. 

Wyjścia przekaźnikowe (K1,K2,K3,K4,K5) Styki robocze, maksymalna obciążalność styków:  250 
VAC, 2A;  trzy wyjścia ze stykiem zwiernym NO z jednym 
wspólnym biegunem COM, dwa wyjścia ze stykiem 
zwiernym NO z dostępnymi dwoma biegunami 

Warunki środowiskowe pracy temperatura 0÷45⁰C, wilgotność do 95%, bez kondensacji 
pary wodnej 

Warunki środowiskowe przechowywania temperatura 10÷60⁰C, wilgotność do 95%, bez 
kondensacji pary wodnej 

Sposób i miejsce montażu montaż na stałe, pionowo, na szynie DIN 35, w typowych 
obudowach i skrzynkach instalacyjnych, wewnątrz 
budynku, chroniony przed zewnętrznymi warunkami 
atmosferycznymi 

Interfejsy komunikacyjne LIN (oznaczenia LIN1, LIN2) - LIN1 interfejs do komunikacji z urządzeniem grzewczym 
w tym elementami automatyki od strony urządzenia 
grzewczego (tryb master, master prędkość 56kbps) 

- LIN2 interfejs do komunikacji z Modułem Komfort w tym 
elementami automatyki od strony Modułu Komfort   (tryb 
slave prędkość 56kbps) 

- przewody trzyżyłowe, nieekranowane, o długości 
maksymalnie 30 m, zakończone odpowiednimi 
wtyczkami  

- przewód LIN1 jednocześnie pełni rolę przewodu 
zasilającego; zasilanie przekazywane poprzez styki 
PWR(-,+)  

Tab. 1 Dane techniczne Modułu Strefowego 

W dokumencie wprowadzono szereg pojęć, które pozwalają wyodrębnić istotne bloki funkcjonalne ogól-

nie rozumianego SYSTEMU GRZEWCZEGO. Są nimi: 
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• STREFA GRZEWCZA czyli część ogrzewanego obiektu z której pochodzi sygnał żądania grzania. 
Na rysunkach zazwyczaj reprezentuje ją symbol regulatora temperatury w pomieszczeniu. 
Każda strefa grzewcza zasilana jest w wodę grzewczą z określonego pionu zasilania. 

• PION ZASILANIA czyli część instalacji grzewczej z aktywnymi elementami sterującymi 
przepływem wody grzewczej (w tym obniżającymi jej temperaturę) dostarczająca wodę 
grzewczą do określonych stref grzewczych. W zależności od przyjętej konfiguracji jeden pion 
zasilania może dostarczać wodę grzewczą do kilku przypisanych mu stref grzewczych 

• WĘZEŁ ZASILANIA czyli umowna część instalacji grzewczej zawierająca w sobie wszystkie, 
aktywne piony zasilania    

• OBIEG GRZEWCZY czyli dowolny, zamknięty obieg przepływu wody grzewczej. Każdy z pionów 
zasilania jest częścią wyodrębnionego obiegu grzewczego. 

 

5. WARUNKI ZASILANIA 

W przypadku urządzeń grzewczych z interfejsem LIN sterownik kotła staje się źródłem zasilania dla 

Modułów Strefowych MZ01. Zasilanie to ma skończoną wydajność, wystarczającą jednak dla zasilenia 

dwóch modułów automatyki cieplnej.  

W przypadku kotłów bez interfejsu LIN konieczne jest użycie zasilacza stabilizowanego o parametrach: 

24VDC/1A. 

W przypadku rozbudowanego, wieloelementowego systemu sterowanego interfejsem LIN, urządzenie grzewcze 

nie może stanowić jedynego źródła zasilania. Takie systemy należy uzupełnić o dodatkowe źródło zasilania o para-

metrach 24V/1A 
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6. ELEMENTY SYGNALIZACYJNE 

6.1 SYGNALIZOWANIE STANU PRACY 

 

 

Rys 1. Moduł Strefowy – elementy sygnalizacyjne 

 

① Diody z oznaczeniami K1,K2,…,K5 sygnalizują stan styków roboczych Modułu Strefowego MZ01.  

Dioda zapalona Styk roboczy otwarty 

Dioda wygaszona Styk roboczy zamknięty 

② Wyświetlacz 1 cyfrowy, 7 segmentowy widoczny po rozświetleniu dowolnego z segmentów. Służy do 

wyświetlania kodów stanów awaryjnych. 

③ Dioda z oznaczeniem TPR sygnalizuje stan na wejściu SENS5 przeznaczonym do podłączenia styku 

zabezpieczenia termicznego obiegu grzewczego. 

Dioda miga co sekundę  Styk zabezpieczenia otwarty (zabezpie-
czenie zadziałało w wyniku przekrocze-
nia temperatury granicznej) 

Dioda wygaszona  Styk zabezpieczenia zamknięty 
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④ Diody związane z interfejsami LIN odpowiedzialnymi za wymianę danych między modułem a urzą-

dzeniem grzewczym - w tym elementami automatyki od strony urządzenia grzewczego (LIN1) oraz 

między modułem a Modułem Komfort -  w tym elementami automatyki od strony Modułu Komfort 

(LIN2). 

Dioda LIN1 miga w odstępach kilkuse-
kundowych  

Brak połączenia na interfejsie LIN1 

Dioda LIN1 szybko migocze Trwa transmisja danych po interfejsie 
LIN1 

Dioda LIN2 jest wygaszona. Brak komunikacji z pozostałymi ele-
mentami Systemu Komfort 

Dioda LIN2 szybko migocze Trwa transmisja danych po interfejsie 
LIN2 

 

6.2 SYGNALIZOWANIE STANÓW AWARYJNYCH  

Moduł Strefowy w ustawieniach domyślnych sygnalizuje stan awaryjny związany z rozwarciem styku 

zabezpieczenia termicznego podłączanego do wejścia SENS5. Można jednak - w konfiguracji z podłączonym 

pośrednio lub bezpośrednio Modułem Komfort - zdecydować (za pomocą aplikacji „Termet System Com-

fort” na urządzeniu mobilnym) czy także  inne stany awaryjne mają być sygnalizowane.  

Kod awaryjny Opis Uwagi 

E1 Rozwarcie/zwarcie w obwodzie pomia-
rowym SENS1 

Stan domyślnie nie jest sygnalizo-
wany 

E2 Rozwarcie/zwarcie w obwodzie pomia-
rowym SENS2 

Stan domyślnie nie jest sygnalizo-
wany 

E3 Rozwarcie/zwarcie w obwodzie pomia-
rowym SENS3 

Stan domyślnie nie jest sygnalizo-
wany 

E4 Rozwarcie na wejściu SENS4 (istotne 
przy pracy niezależnej modułu) 

Stan domyślnie nie jest sygnalizo-
wany 

E5 Rozwarcie styku zabezpieczenia ter-
micznego podłączonego do wejścia 
SENS5 

Domyślnie sygnalizowany gdy 
wystąpi rozwarcie styku 

E6 Stwierdzono brak pierwszego modułu 
przy konfiguracji dwóch współpracują-
cych ze sobą modułów. 

Domyślnie sygnalizowany gdy 
wystąpi zanik komunikacji mię-
dzy modułami 

Tab. 2 Moduł Strefowy – lista możliwych stanów awaryjnych 

W przypadku wystąpienia kilku stanów awaryjnych jednocześnie, są one kolejno prezentowane na panelu przednim 

Modułu Strefowego.  
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7. PODŁĄCZENIA  

7.1 STEROWANIE POMPAMI TRZECH PIONÓW ZASILANIA, DLA OBIEGÓW NISKOTEMPERATU-

ROWYCH MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA TERMOSTATYCZNYCH ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH  
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Rys 2. Moduł Strefowy – sterowanie pompami trzech pionów zasilania 

① Połączenie z elementami automatyki od strony urządzenia grzewczego za pośrednictwem interfejsu 

LIN1.  

Interfejs LIN1 oprócz wymiany danych zapewnia źródło zasilania dla Modułu Rozszerzeń. W przypadku, gdy urządzenie grzewcze 
nie posiada dedykowanego interfejsu LIN, należy  użyć zasilacza o parametrach: 24VDC/1A. Zasilacz należy podłączyć do wypro-
wadzeń PWR (-,+) interfejsu LIN1. 

 

② Połączenie z elementami automatyki od strony Modułu Komfort za pośrednictwem interfejsu LIN2.  

④  Podłączenie styku zabezpieczenia termicznego dla pionu zasilania nr 1 lub nr 4*)
 

Przy braku zabezpieczenia termicznego należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę. 

⑥ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 1 lub 4*) [styk K5] 

Otwarcie styku zabezpieczenia termicznego na wejściu SENS5 powoduje otwarcie styku K5. Przy braku zabezpieczenia ter-
micznego należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę - tylko wtedy możliwe będzie sterowanie pracą pompy obiegu wody grzewczej 
. 

⑦ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 2 lub 5*) [styk K4] 

⑧ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 3 lub 6*) [styk K3] 

⑨ Listwa przyłączeniowa przewodu fazy L  (230VAC) 

⑩ Listwa przyłączeniowa przewodu neutralnego N (230VAC) 

⑪ Listwa przyłączeniowa przewodu zera ochronnego PE  

*)  Moduł MZ01 może obsługiwać piony zasilania 1, 2, 3 (ustawienie domyślne) lub (po odpowiedniej konfiguracji) piony zasila-

nia 4, 5, 6. 
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7.2 STEROWANIE POMPAMI TRZECH PIONÓW ZASILANIA  ORAZ JEDNYM, STEROWANYM ELEK-

TRYCZNIE ZAWOREM MIESZAJĄCYM . DLA POZOSTAŁYCH OBIEGÓW NISKOTEMPERATUROWYCH 

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA TERMOSTATYCZNYCH ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH  
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Rys 3. Moduł Strefowy – sterowanie pompami trzech pionów zasilania oraz jednym sterowanym elek-

trycznie zaworem mieszającym 

① Połączenie z elementami automatyki od strony urządzenia grzewczego za pośrednictwem interfejsu 

LIN1.  

Interfejs LIN1 oprócz wymiany danych zapewnia źródło zasilania dla Modułu Rozszerzeń. W przypadku, gdy urządzenie grzewcze 
nie posiada dedykowanego interfejsu LIN, należy  użyć zasilacza o parametrach: 24VDC/1A. Zasilacz należy podłączyć do wypro-
wadzeń PWR (-,+) interfejsu LIN1. 

 

② Połączenie z elementami automatyki od strony Modułu Komfort za pośrednictwem interfejsu LIN2.  

③ Połączenie z  czujnikiem temperatury na zasilaniu wodą grzewczą pionu zasilania nr 1 lub 4*) [SENS1] 

④ Podłączenie styku zabezpieczenia termicznego dla pionu zasilania nr 1 lub 4*) [SENS5]  

Przy braku zabezpieczenia termicznego należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę. 

⑤ Wyjścia sterujące pracą zaworu mieszającego pionu zasilania nr 1 lub 4*) [styk K1 – zasilnie dla kie-

runku zamknięcia, styk K2 – zasilnie dla kierunku otwarcia] 

⑥ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 1 lub 4*) [styk K5] 

Otwarcie styku zabezpieczenia termicznego na wejściu SENS5 powoduje otwarcie styku K5. Przy braku zabezpieczenia ter-
micznego należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę - tylko wtedy możliwe będzie sterowanie pracą pompy obiegu wody grzewczej 
. 

⑦ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 2 lub 5*) [styk K4] 

⑧ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 3 lub 6*) [styk K3] 

⑨ Listwa przyłączeniowa przewodu fazy L  (230VAC) 

⑩ Listwa przyłączeniowa przewodu neutralnego N (230VAC) 

⑪ Listwa przyłączeniowa przewodu zera ochronnego PE  

*)  Moduł MZ01 może obsługiwać piony zasilania 1, 2, 3 (ustawienie domyślne) lub (po odpowiedniej konfiguracji) piony zasila-

nia 4, 5, 6. 
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7.3 STEROWANIE POMPAMI TRZECH PIONÓW ZASILANIA  ORAZ DWOMA LUB TRZEMA STERO-

WANYMI ELEKTRYCZNIE ZAWORAMI MIESZAJĄCYMI . TAM GDZIE NIE ZASTOSOWANO ZAWO-

RÓW MIESZAJĄCYCH ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM MOŻNA ZASTOSOWAĆ ZAWORY TER-

MOSTATYCZNE. 

 

 

Rys 4. Moduł Strefowy – sterowanie pompami trzech pionów zasilania oraz dwoma lub trzema sterowa-

nymi elektrycznie zaworami mieszającymi 
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① Połączenie z elementami automatyki od strony urządzenia grzewczego za pośrednictwem interfejsu 

LIN1.  

Interfejs LIN1 oprócz wymiany danych zapewnia źródło zasilania dla Modułu Rozszerzeń. W przypadku, gdy urządzenie grzewcze 
nie posiada dedykowanego interfejsu LIN, należy  użyć zasilacza o parametrach: 24VDC/1A. Zasilacz należy podłączyć do wypro-
wadzeń PWR (-,+) interfejsu LIN1. 

② Połączenie z elementami automatyki od strony Modułu Komfort za pośrednictwem interfejsu LIN2.  

③ Połączenie z  czujnikiem temperatury na zasilaniu wodą grzewczą pionu zasilania nr 1 lub 4*) [SENS1] 

④ Podłączenie styku zabezpieczenia termicznego dla pionu zasilania nr 1 lub 4*) [SENS5]  

Przy braku zabezpieczenia termicznego należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę. 

⑤ Wyjścia sterujące pracą zaworu mieszającego pionu zasilania nr 1 lub 4*) [styk K1 – zasilnie dla kie-

runku zamknięcia, styk K2 – zasilnie dla kierunku otwarcia] 

⑥ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 1 lub 4*) [styk K5] 

Otwarcie styku zabezpieczenia termicznego na wejściu SENS5 powoduje otwarcie styku K5. Przy braku zabezpieczenia ter-
micznego należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę - tylko wtedy możliwe będzie sterowanie pracą pompy obiegu wody grzewczej 
. 

⑦ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 2 lub 5*) [styk K4] 

⑧ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 3 lub 6*) [styk K3] 

⑨ Listwa przyłączeniowa przewodu fazy L  (230VAC) 

⑩ Listwa przyłączeniowa przewodu neutralnego N (230VAC) 

⑪ Listwa przyłączeniowa przewodu zera ochronnego PE . 

⑫ Połączenie między modułami. 

⑬ Połączenie z  czujnikiem temperatury na zasilaniu wodą grzewczą pionu zasilania nr 2 lub 5*) [SENS1] 

⑭ Połączenie z  czujnikiem temperatury na zasilaniu wodą grzewczą pionu zasilania nr 3 lub 6*) [SENS2] 

⑮ Podłączenie styku zabezpieczenia termicznego dla pionu zasilania nr 2 lub 5*) [SENS5]  

Przy braku zabezpieczenia termicznego należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę. 

⑯ Wyjścia sterujące pracą zaworu mieszającego pionu zasilania nr 2 lub 5*) [styk K1 – zasilnie dla kie-

runku zamknięcia, styk K2 – zasilnie dla kierunku otwarcia] 
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⑰ Wyjścia sterujące pracą zaworu mieszającego pionu zasilania nr 3 lub 6*) [styk K3 – zasilnie dla kie-

runku zamknięcia, styk K4A – zasilnie dla kierunku otwarcia] 

*)  Moduł MZ01 może obsługiwać piony zasilania 1, 2, 3 (ustawienie domyślne) lub (po odpowiedniej konfiguracji) piony zasila-

nia 4, 5, 6. 

7.4 PRACA NIEZALEŻNA MODUŁU STREFOWEGO. STEROWANIE POMPAMI TRZECH PIONÓW ZA-

SILANIA , DLA OBIEGÓW NISKOTEMPERATUROWYCH MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA TERMOSTA-

TYCZNYCH ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH.  

 

Rys 5. Moduł Strefowy – praca niezależna, sterowanie pompami trzech pionów zasilania. 
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Należy  użyć zasilacza o parametrach: 24VDC/1A. Zasilacz należy podłączyć do wyprowadzeń PWR (-,+) interfejsu LIN1. 

 

⑥ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 1 [styk K1] 

⑦ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 2 [styk K2] 

⑧ Wyjście sterujące pracą pompy pionu zasilania nr 3 [styk K3]  

⑨ Listwa przyłączeniowa przewodu fazy L  (230VAC) 

⑩ Listwa przyłączeniowa przewodu neutralnego N (230VAC) 

⑪ Listwa przyłączeniowa przewodu zera ochronnego PE  

㉑ Połączenie zasilania dla Modułu MZ01. 

㉒ Połączenie z tradycyjnym, stykowym regulatorem temperatury strefy 1 [SENS1].  

㉓ Połączenie z tradycyjnym, stykowym regulatorem temperatury strefy 2 [SENS2]. 

㉔ Połączenie z tradycyjnym, stykowym regulatorem temperatury strefy 3 [SENS3].   

㉕ Zworka wprowadzająca Moduł MZ01 w tryb pracy niezależnej (bez Modułu Komfort) [SENS4]. 

㉖ Styk pobudzenia grzania dla urządzenia grzewczego [styk K4A, K4B] 

8. WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM KOMFORT  

Wszystkie elementy Systemu Komfort – w tym i Moduł Komfort podłączamy szeregowo do Modułu Stre-

fowego  od strony interfejsu LIN2. Po podłączeniu Modułu Komfort użytkownik uzyskuje możliwość monito-

ringu pracy Modułu Strefowego oraz możliwość zdalnej zmiany wybranych parametrów konfiguracyjnych 

modułu (odbywa się to z wykorzystaniem dedykowanej Modułowi Komfort aplikacji „Termet System Com-

fort” na urządzenia mobilne).  

Jeżeli Moduł Komfort wyposażony jest w nastawniki stref grzewczych, to po aktywacji trybu pracy Mo-

dułu Komfort na pracę z Węzłem Zasilania (tryb 1), to do Modułu Strefowego zaczynają napływać informacje 

związane z pionami zasilania przypisanymi kolejnym strefom grzewczym.  

W skład tych informacji wchodzą:  

• konfiguracja pionu zasilania (pion bezpośredni, z zaworem mieszającym sterowanym elektrycz-

nie, z zaworem mieszającym z nastawą mechaniczną),  
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• pobudzenie dla pionu zasilania (aktywne gdy dowolna ze stref zgłasza zapotrzebowanie na cie-

pło),  

• wartość oczekiwana temperatury w pionie zasilania (wartość maksymalna z wartości oczekiwa-

nych zgłaszanych ze stref o tym samym pionie zasilania).  

Wartość oczekiwana temperatury ma szczególne znaczenie w przypadku pionów z zaworami mieszają-

cymi. W przypadku zastosowania zaworów z nastawą elektryczną Moduł strefowy tak steruje otwarciem 

zaworu aby zapewnić wartość oczekiwaną na zasilaniu pionu. W przypadku zastosowania zaworu z nastawą 

mechaniczną należy ręcznie ustawić zawór na wartość oczekiwaną i wprowadzić informację o wartości na-

stawionej do Modułu Komfort (w ustawieniach pionu zasilania konfiguracji Modułu Komfort). 

[POWIĄZANE PARAMETRY KONFIGURACYJNE MODUŁU KOMFORT] 

Aby Moduł Komfort pracował w trybie zarządzania temperaturą w ogrzewanym obiekcie parametr konfi-

guracyjny odpowiedzialny za tryb pracy modułu powinien być ustawiony jak poniżej: 

Nr pozycji konfiguracji Nazwa pozycji Wartość 

P[1.1]  TRYB PRACY 1 

Aby Moduł Komfort pracował w trybie 1 z aktywnym Węzłem Zasilania parametr konfiguracyjny od-

powiedzialny za tryb pracy modułu powinien być ustawiony jak poniżej: 

Nr pozycji konfiguracji Nazwa pozycji Wartość 

P[6.1]  TRYB PRACY 1 

Tryb pracy Pionu Zasilania ustawiamy parametrem konfiguracyjnym:  

Nr pozycji konfiguracji Nazwa pozycji Wartość 

P[6.2.nP.1]*  TRYB PRACY 0 – pion bezpośredni (tylko pompa) 
1 – zawór mieszający z nastawą ręczną  
2 – zawór mieszający z nastawą elektryczną 

*za nP należy wstawić numer pionu zasilania 

Wartości graniczne temperatury wody grzewczej Pionów Zasilania ustawiamy parametrami konfiguracyj-

nymi:  

Nr pozycji konfiguracji Nazwa pozycji 

P[6.2.nP.2]*  MINIMALNA WARTOŚĆ GRANICZNA TEMPERATURY DLA PIONU ZASILANIA 
*za nP należy wstawić numer pionu zasilania 

Nr pozycji konfiguracji Nazwa pozycji 

P[6.2.nP.3]*  MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANICZNA TEMPERATURY DLA PIONU ZASILANIA 
*za nP należy wstawić numer pionu zasilania 

Aby wybranej strefie grzewczej  przypisać wybrany nr pionu zasilania parametr konfiguracyjny odpowie-

dzialny za przypisanie pionu powinien być ustawiony jak poniżej: 

Nr pozycji konfiguracji Nazwa pozycji 
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P[3.nG.nS.8]*  NR PIONU ZASILANIA 
*za nG należy wstawić numer grupy użytkowników 
*za nS należy wstawić numer strefy 

UWAGA:  parametr widoczny po ustawieniu P[6.1] na wartość inną niż 0 

 

9. FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ MODUŁ STREFOWY 

9.1 STEROWNIE POMPAMI TRZECH PIONÓW ZASILANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA JED-

NEGO ZAWORU MIESZAJĄCEGO STEROWANEGO ELEKTRYCZNIE  

Po aktywacji pracy Modułu Komfort z Węzłem Zasilania (wybrany tryb pracy 1) Moduł Strefowy otrzy-

muje informacje o zapotrzebowaniu na ciepło w poszczególnych pionach zasilnia i na ich podstawie urucha-

mia odpowiednie pompy.  

Pojedynczy Moduł Strefowy może obsługiwać żądania z pionów zasilnia nr 1, 2, 3  lub 4, 5, 6 *). W zależ-

ności od wybranej grupy pionów może on sterować pracą pojedynczego zaworu mieszającego przypisanego 

pionowi 1 lub pionowi 4 *). Jeśli istnieje potrzeba utrzymania stałej temperatury w pozostałych pionach, to 

należy w nich zastosować zawory mieszające z nastawą mechaniczną. 

Należy pamiętać, że warunkiem pracy pompy pionu zasilania 1 lub pionu zasilania 4 *) jest zwarcie wy-

prowadzeń na wejściu SENS5. Wejście to przeznaczone jest dla podłączenia zabezpieczenia termicznego 

obiegu wody grzewczej (zabezpieczenie wyposażone jest w styk roboczy, który zostanie rozwarty gdy tem-

peratura wody grzewczej przekroczy wartość graniczną).  

UWAGA: W tej konfiguracji połączeń nie ma możliwości podpięcia zewnętrznego zabezpieczenia termicz-

nego dla pionów zasilania 2, 3 lub 5, 6*) 

Przy braku zabezpieczenia termicznego należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę drutową. 

*)  Moduł MZ01 może obsługiwać piony zasilania 1, 2, 3 (ustawienie domyślne) lub (po odpowiedniej konfiguracji) 

piony zasilania 4, 5, 6. 

 

9.2 STEROWNIE POMPAMI TRZECH PIONÓW ZASILANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA 

TRZECH ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH STEROWANYCH ELEKTRYCZNIE  

Po aktywacji pracy Modułu Komfort z Węzłem Zasilania (wybrany tryb pracy 1) dwa połączone szeregowo 

Moduły Strefowe otrzymują informacje o zapotrzebowaniu na ciepło w poszczególnych pionach zasilnia i na 

ich podstawie uruchamiają odpowiednie pompy.  

Moduły Strefowe mogą obsługiwać żądania z pionów zasilnia nr 1, 2, 3  lub 4, 5, 6 *).  
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Aby oba moduły mogły ze sobą współpracować należy je skonfigurować na pracę z taką samą grupą pio-

nów zasilania.  

W zależności od wybranej grupy pionów pierwszy moduł (licząc od lewej) może sterować pracą pojedyn-

czego zaworu mieszającego przypisanego pionowi 1 lub pionowi 4 *), a drugi moduł może sterować dwoma 

zaworami mieszającymi przypisanymi pionom 2 i 3 lub pionom 5 i 6 *).  

Należy pamiętać, że warunkiem pracy pompy pionu zasilania 1 lub pionu zasilania 4 *) modułu pierwszego 

jest zwarcie wyprowadzeń na wejściu SENS5 tego modułu. W przypadku drugiego modułu warunkiem pracy 

pompy pionu zasilania 2 lub pionu zasilania 5 *) jest zwarcie wyprowadzeń na wejściu SENS5 tego modułu. 

Wejścia SENS5 w obu modułach przeznaczone są dla podłączenia zabezpieczenia termicznego obiegu 

wody grzewczej (zabezpieczenie wyposażone jest w styk roboczy, który zostanie rozwarty gdy temperatura 

wody grzewczej przekroczy wartość graniczną).  

UWAGA: W tej konfiguracji połączeń nie ma możliwości podpięcia zewnętrznego zabezpieczenia termicz-

nego dla pionu zasilania 3 lub 6*) 

Przy braku zabezpieczenia termicznego należy na wejściu SENS5 umieścić zworkę drutową. 

*)  Moduł MZ01 może obsługiwać piony zasilania 1, 2, 3 (ustawienie domyślne) lub (po odpowiedniej konfiguracji) 

piony zasilania 4, 5, 6. 

 

9.3 PRACA SAMODZIELNA MODUŁU, STEROWNIE POMPAMI TRZECH PIONÓW ZASILANIA  

Po umieszczeniu zworki drutowej na wejściu SENS4 Moduł Strefowy przechodzi w tryb pracy samodziel-

nej. W tym trybie otrzymuje informację zapotrzebowania na ciepło za pośrednictwem wejść SENS1, SENS2 i 

SENS3. Do wymienionych wejść należy podpiąć tradycyjne regulatory temperatury wyposażone w styki ro-

bocze. Zwarcie styku oznacza zgłoszenie żądania grzania i powoduje wysterowanie odpowiedniego (odpo-

wiedzialnego za uruchomienie pompy) wyjścia Modułu Strefowego. Dodatkowo dowolny sygnał pobudzenia 

na wejściach SENS1, SENS2, SENS3 powoduje zwarcie styku roboczego na wyjściu K4. Wyjście K4 służy do 

przekazania żądania grzania do urządzenia grzewczego.  

W trybie pracy samodzielnej Moduł Strefowy może sterować pracą trzech pomp. Jeśli istnieje potrzeba 

utrzymania stałej temperatury w dowolnym z obiegów grzewczych, to należy zastosować zawory mieszające 

z nastawą mechaniczną. 
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10. RECYKLING I UTYLIZACJA 

Urządzenia są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dyrektywą 

Europejską 2012/19/ UE oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie 

oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany 

łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowią-

zany do oddania go w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI  

TESTER Sp z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia Moduł Strefowy MZ01 jest 

zgodny z dyrektywami 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji 

zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

www.tester.net.pl 


