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Urz¹dzenie sterownicze ³adowania ELTHERMATIC®
ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych
EAS 4
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

L

Technika dobrego samopoczucia

PIECEAKUMULACYJNE
-STIEBELELTRON.PL
ul. Kremerowska 12/3
(012) 429-50-63
(012) 423-40-53

31-130 Kraków
501-755-422
509-649-009

biuro@pieceakumulacyjne-stiebeleltron.pl

Instalacji mo¿e dokonaæ wy³¹cznie Instalator lub Serwisant posiadaj¹cy uprawnienia elektryczne.
Przy pod³¹czaniu sterownika nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego.
1

Niniejsza instrukcja dotycz¹ca urz¹dzenia
sterowniczego ³adowania EAS 4 elthermatic przeznaczona jest dla U¿ytkownika
i Serwisanta. Urz¹dzenie sterownicze ³adowania EAS 4 przeznaczone jest do
wspó³pracy z ogrzewaczami wnêtrzowymi
akumulacyjnymi typoszeregu ETS.
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie przechowywaæ, a w razie zmiany U¿ytkownika
przekazaæ nastêpcy. Przy ewentualnych
pracach naprawczych udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.
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54,8 mm
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1. Instrukcja obs³ugi

(dla U¿ytkownika i Serwisanta)
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Nastawa podstawowa mo¿e byæ dokonywana w obrêbie zakresów nastawczych
dla E1 (pe³ne ³adowanie) oraz E2 (pocz¹tek ³adowania). Nale¿y zwróciæ uwagê, aby
ró¿nica pomiêdzy temperaturami nastawionymi pokrêt³em E2 i E1 wynosi³a co
najmniej 8K (OC).
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Pokrêt³o nastawcze E1 (pe³ne ³adowanie)
Przy pomocy pokrêt³a nastawczego E1 nastawiana jest temperatura zewnêtrzna w OC
, przy której ma nast¹piæ pe³ne ³adowanie.
Wartoæ nastawy dla E1 zale¿na jest od
normatywnej temperatury zewnêtrznej i
modelu ³adowania (czasu trwania tañszej
taryfy). Poniewa¿ normatywna temperatura zewnêtrzna jest regionalnie ró¿na, wartoæ temperatury dla danego regionu na-
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BE
Ob
ni¿
en
ie

Temperatura zewnêtrzna (OC)

le¿y sprawdziæ w lokalnym Zak³adzie Energetycznym.
Nastawa E1 (pe³ne ³adowanie)
tF
E1 = J R (J R - Ja)
tF + tFZ
Okrelenia:
tF = czas trwania tañszej taryfy
tZF = dodatkowy czas trwania tañszej taryfy
Ja = normatywna temperatura zewnêtrzna
JR = zadana temperatura pomieszczenia
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Sygna³ steruj¹cy Z1
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Obni¿enie ³adowania poprzez sterowanie
zacisków KU1 i KU2
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Urz¹dzenie sterownicze ³adowania (nagrzewania) EAS 4 warunkuje zachowanie
ekonomicznego i komfortowego dzia³ania
ogrzewania przy u¿yciu ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych (np. ETS...S).
Urz¹dzenie wylicza stale w³aciwe akumulowanie ciep³a dla potrzeb ogrzewania. Jest to szczególnie wa¿ne dla utrzymania przyjemnej atmosfery w ogrzewanych pomieszczeniach. W tym aspekcie
podczas nastêpnego ³adowania akumulatora ciep³a nale¿y oczywicie uwzglêdniæ pozosta³e z poprzedniego dnia zakumulowane resztki ciep³a. Procesy te przebiegaj¹ automatycznie pozwalaj¹c w przypadku zastosowania urz¹dzenia EAS 4 na
oszczêdnoci energii. EAS nie wymaga
konserwacji.
Na p³ycie czo³owej urz¹dzenia dostêpne
s¹ nastêpuj¹ce pokrêt³a nastawcze:
E1 = Pe³ne ³adowanie - s³u¿y do nastawiania temperatury zewnêtrznej, przy której nastêpuje pe³ne na³adowanie ogrzewacza wnêtrzowego akumulacyjnego.
E2 = Pocz¹tek ³adowania - s³u¿y do nastawiania temperatury zewnêtrznej, przy
której rozpoczyna siê ³adowanie ogrzewacza wnêtrzowego akumulacyjnego.
RA = na³adowanie zredukowane w %, w
stosunku do zadanego stopnia na³adowania, przy sterowaniu zacisku KU.
ED = kontrolka sygnalizacyjna pokazuje
sygna³ steruj¹cy, jako sygna³ taktowy
wzglêdnego czasu w³¹czenia (ED).
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Opis urz¹dzenia

Pokrêt³o nastawcze E2 (pocz¹tek ³adowania)
Przy pomocy pokrêt³a nastawczego E2
nastawiana jest temperatura zewnêtrzna
w OC, przy której powinno rozpoczynaæ siê
³adowanie. Mo¿liwe jest tu uwzglêdnienie
indywidualnych ¿yczeñ U¿ytkownika. Przy
temperaturach zewnêtrznych le¿¹cych
powy¿ej nastawionej wartoci E2 ³adowanie nie odbêdzie siê.
Je¿eli w czasie dni o ³agodnych temperaturach zewnêtrznych, do dyspozycji bêdzie
zbyt du¿o lub za ma³o ciep³a, pokrêt³em
E2 mo¿na dokonaæ korekty ³adowania. Dla
unikniêcia b³êdnych nastaw zalecane jest
stopniowe dokonywanie zmian, np. co
2OC, poniewa¿ skutek dokonanej zmiany
odczuwalny jest dopiero nastêpnego dnia.

Pokrêt³o nastawcze "RA" (redukcja ³adowania)
Krzywa ³adowania ustalona przy pomocy
pokrête³ E1 i E2 mo¿e zostaæ przy pomocy
pokrêt³a "redukcja ³adowania" przesuniêta równolegle w zakresie 0...100%, w stronê ³adowania zredukowanego, o ile zaciski KU1 i KU2 sterowane s¹ programatorem czasowym. W ten sposób mo¿liwe
jest spe³nienie ró¿nych wymagañ np.
Ø zwiêkszenie lub obni¿enie ³adowania
na koniec tygodnia
Ø zmniejszone ³adowanie dzienne lub
nocne
Korekta nastaw w po³¹czeniu z grupowym urz¹dzeniem sterowniczym ZSE 4.
Je¿eli do EAS 4 zosta³o pod³¹czonych
kilka grupowych urz¹dzeñ steruj¹cych
ZSE 4 (jednostki mieszkaniowe), to niewystarczaj¹ca lub zbyt du¿a iloæ ciep³a
w poszczególnych mieszkaniach powinna byæ skorygowana pokrêt³em nastawczym "³adowanie", w grupowym urz¹dzeniu sterowniczym (-36%...+12%).

Przyk³ady nastaw E1 i E2 przy sterowaniu "w przód"
Czas taryf tañszych

E1 (pe³ne ³adowanie)
przy zadanej temp. pomieszczenia JR = 20OC i temp. zewnêtrznej Ja ...

8+2

-12OC

-14OC

-16OC

-6

-7

-9

E 2 pocz¹tek ³adowania

18
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2. Instrukcja monta¿u

.P

(dla Serwisanta)
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Przepisy i zalecenia

Ø Monta¿ i pod³¹czenie elektryczne musz¹ byæ wykonane przez Instalatora lub Serwisanta, na podstawie niniejszej instrukcji.
Ø Wszelkie prace instalacyjne i monta¿owe nale¿y wykonaæ zgodnie z polskimi normami i zaleceniami Zak³adu Energetycznego.
Ø Przestrzegaæ parametrów znajduj¹cych siê na tabliczce znamionowej. Napiêcie w seci musi byæ zgodne z podanym na tabliczce.
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Dane techniczne
Napiêcie zasilania

~ 200 - 230 V ± 10% 50 Hz

Pobór mocy

6,0 W

System ED

LE

40 / 70 / 80% lub "EL"

Pole przekroju zacisków

Max. 2,5 mm2
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Moc prze³¹czania
Bezpiecznik
Dopuszczalna temperatura otoczenia
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Rodzaj ochrony elektrycznej
Klasa ochrony

ST

Czujnik zewnêtrzny
Wartoci opornoci

Dopuszczalna temperatura otoczenia
Przewód przy³¹czeniowy

UL

Monta¿
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Urz¹dzenie EAS 4 nale¿y ustawiæ w najni¿szym rzêdzie rozdzielaczy pr¹dowych
przewiduj¹c przy tym boczny odstêp o wymiarze odpowiadaj¹cym jednemu bezpiecznikowi automatycznemu.
Zabezpieczenie elektryczne przed dotykiem zrealizowane jest wg. II klasy ochrony przez zabudowanie:
Ø instalacyjnego ma³ego rozdzielacza
wg. DIN,
Ø instalacyjnego rozdzielacza wg. DIN.
Urz¹dzenie EAS 4 sk³ada siê z podstawy
z listw¹ zaciskow¹, przeznaczonej do
mocowania na szynie i zak³adanej obudowy, w której umieszczony jest uk³ad elektroniczny. W celu zdjêcia obudowy z podstawy nale¿y przy pomocy rubokrêta zwolniæ dolny zatrzask w obudowie i zdj¹æ
czêæ górn¹.

0...+ 50OC
IP-20

II (izolacja ochronna)

IP-54
II (izolacja ochronna)
-40...+ 50OC

2 x 0,75 mm , ok. 1,4 m d³ugoci (d³ugoæ przewodu pomiêdzy
czujnikiem i EAS 4, max 30 m, w przeciwnym przypadku stosowaæ przewód ekranowany
2
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Wymiary
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Klasa ochrony

T 1,6 L 250 G

Patrz strona 4

E-

Rodzaj ochrony elektrycznej

300 W (Triak)

Ø 11,5 x 35

Podczas monta¿u obudowy w
podstawie powinno byæ od³¹czone napiêcie.

Wymiana istniej¹cego urz¹dzenia sterowniczego ³adowania EAS
W przypadku wymiany EAS na EAS 4 wymienia siê tylko obudowê górn¹. Podstawa wraz z pod³¹czeniem elektrycznym
pozostaje bez zmian.

Demonta¿
W celu zdemontowania urz¹dzenia sterowniczego ³adowania, zdj¹æ obudowê
górn¹ (jak opisano wczeniej) i od³¹czyæ
przewody przy³¹czeniowe. Nastêpnie
zgodnie z rysunkiem obok zdj¹æ z szyny
podstawê.

Bezpiecznik zapasowy
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Czujnik pogodowy (zewnêtrzny)

ST

Dip 2
OFF
ON
OFF

Wybór miejsca usytuowania czujnika pogodowego przeprowadza siê z zasady
wed³ug nastêpuj¹cych przes³anek:
Ø wysokoæ usytuowania czujnika, co
najmniej 2,5 m ponad poziom terenu,
Ø zaleca siê umieciæ czujnik na cianie budynku od strony pomieszczeñ
g³ównie u¿ytkowanych w sezonie
grzewczym,
Ø zapewniæ dostateczny odstêp czujnika od drzwi, okien, kana³ów wywiewnych, itp.

E-

Dip 1
OFF
OFF
ON

Przewód pomiêdzy czujnikiem i
urz¹dzeniem steruj¹cym musi
byæ przystosowany do napiêcia
sieci elektrycznej.

Opornoæ k
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7. Nastawa "przeskoku" E2
Prze³¹cznik Dip 3 umo¿liwia wybór minimalnego ³adowania 15%, przy nie
osi¹gniêciu pocz¹tku ³adowania E2.
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40% ED
70% ED
80% ED
elektroniczny
regulator ³adowania

Temperatura zewnêtrzna OC
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Uruchomienie
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Ø W³¹czyæ napiêcie sieciowe.
Ø Sygna³ wyjciowy do ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych jest wywietlony przez diodê wietln¹ "ED"
znajduj¹c¹ siê na przedniej ciance
EAS 4. Jest to zale¿ne od temperatury zewnêtrznej, wybranych nastaw pokrête³ E1 i E2 centralnego zespo³u
sterowniczego oraz wybranego systemu ED. Jeli dioda wietlna wykazuje d³ugie czasy w³¹czenia i krótkie
wy³¹czenia to oznacza s³abe na³adowanie. Krótkie czasy w³¹czenia i d³ugie wy³¹czenia oznaczaj¹ wiêksze na³adowanie.
Ø W przypadku braku impulsu wyjciowego przez ok. 1 minutê nale¿y po wy³¹czeniu napiêcia zdj¹æ urz¹dzenie
EAS 4 z podstawy i sprawdziæ bezpiecznik. Zapasowy bezpiecznik jest
zamocowany w podstawie.
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Urz¹dzenie sterownicze ³adowania EAS
4 pod³¹cza siê zgodnie ze schematem
elektrycznym pokazanym na stronie 5.
Nale¿y przy tym zwróciæ szczególn¹ uwagê:
1. Jeli do dyspozycji jest tylko jeden nocny czas ³adowania mo¿liwe jest prze³o¿enie LF na zacisk L, je¿eli spe³niony zosta³ pkt. 5.
2. Styki Z1/Z2 s¹ obci¹¿alne max do 300 W.
3. Centralne zespo³y sterownicze EAS 4
oraz grupowe urz¹dzenie steruj¹ce ZSE
4 s¹ z zasady tak¿e przystosowane do
sterowania jednoprzewodowego.
Przewód zewnêtrzny sterowania taktowego pod³¹czony jest do zacisku Z1/A1.
4. Nie jest wymagane jednakowe pod³¹czenie faz do styków L i LF jak równie¿ przewodów zewnêtrznych do EAS
4 i ZSE 4, ani okrelona kolejnoæ faz.
5. Poprzez wbudowanie wy³¹cznika letniego w przewód "L" i zabezpieczenia
³adowania sterowanie ³adowania i zabezpieczenie ³adowania mog¹ byæ
poza sezonem grzewczym wy³¹czane.
6. Prze³¹cznikami Dip 1 i Dip 2 na tylnej
ciance obudowy urz¹dzenia sterowniczego EAS 4 mo¿liwe jest nastawienie systemu ED.

Sprawdzenie wstêpne
Uwaga! Przed pod³¹czeniem napiêcia
sieciowego nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce sprawdzenia podstawy (obudowa
z uk³adem elektronicznym jest od³¹czona):
Ø sprawdziæ opornoæ izolacji wszystkich przewodów (bez odbiorników),
Ø zmierzyæ opornoæ (pokrêt³o ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych ustawiæ ca³kowicie w kierunku na prawo
do oporu).
1. Miêdzy zaciskami A1 i A2 listwy w
podstawie urz¹dzenia EAS 4 opornoæ powinna wynosiæ
R = 176 W ...100 kW
Zmierzona opornoæ nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 176 W
2. Miêdzy zaciskami W1 i W2 sterowania EAS 4
Czujnik pogodowy (zewnêtrzny)
R = patrz wykres poni¿ej
Ø w³¹czyæ i zmierzyæ napiêcie sieciowe
pomiêdzy L i N
Ø zasymulowaæ zwolnienie sygna³u LF i
zmierzyæ napiêcie pomiêdzy LF i N
Ø wy³¹czyæ napiêcie sieciowe
Za³o¿yæ obudowê grupowego rz¹dzenia
sterowniczego ZSE 4 na podstawê.
Sprawdzenie wstêpne zosta³o zakoñczone.
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Przy³¹cze elektryczne

Je¿eli temperatura zewnêtrzna
ma wartoæ odpowiadaj¹c¹ E1,
to sygna³ ED wynosi 0%, tzn. dioda wietlna jest stale wy³¹czona.

Schemat pod³¹czeñ elektrycznych
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A. System pojedynczy, bez grupowego
urz¹dzenia sterowniczego
B. System centralny z grupowym urz¹dzeniem sterwniczym
1. Zabezpieczenie ³adowania
2. Programator czasowy do obni¿ania
3. Sygna³ z Zak³adu Energetycznego uruchamiaj¹cy ³adowanie
4. do dalszych ogrzewaczy wnêtrzowych
akumulacyjnych
5. do dalszych zabezpieczeñ ³adowania
6. do dalszych grupowych urz¹dzeñ sterowniczych
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Usytuowanie czujnika pogodowego
Mur

Beton
Izolacja cieplna
Czujnik pogodowy
Ø 11,5 mm
(otwór Ø 12 mm)

Izolacja cieplna

Czujnik pogodowy
Ø 11,5
(otwór Ø 12)
Beton, lub inny materia³
Szczelina powietrzna

Normalny mur lub mur z wewnêtrzn¹ izolacj¹ (korpus czujnika
w tynku lub wystaje z tynku nie wiêcej ni¿10 mm).

Podwieszona ciana ze szczelin¹ powietrzn¹ za ni¹ korpus czujnika do po³owy w szczelinie powietrznej.
5
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Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do
Zak³adu Serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne i ewentualne naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta pod rygorem
utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialnoci
za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
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Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony rodowiska
naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ
opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny.
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako
surowce wtórne.

4. Gwarancja

ON

3. Ochrona rodowiska naturalnego
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Notatki:
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Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa,
fax: 0-22 / 846-67-03, e-mail: techniczny@stiebel-eltron.com.pl
Stan na 08.2004. Zmiany techniczne zastrze¿one.

