Grupowe urz¹dzenie sterownicze
do ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych

ELFAMATIC G 3000

Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Instalacji mo¿e dokonaæ wy³¹cznie Instalator lub Serwisant posiadaj¹cy uprawnienia elektryczne.
Przy pod³¹czaniu sterownika nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa
i zaleceñ Zak³adu Energetycznego.
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Niniejsza instrukcja dotycz¹ca grupowego urz¹dzenia sterowniczego Elfamatic G 3000 przeznaczona jest dla U¿ytkownika i
Serwisanta.
Grupowe urz¹dzenie sterownicze Elfamatic G 3000 przeznaczone jest do wspó³pracy z ogrzewaczami wnêtrzowymi akumulacyjnymi.
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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1. Instrukcja obs³ugi dla U¿ytkownika
1.1 Opis urz¹dzenia
Grupowe urz¹dzenie sterownicze Elfamatic G 3000 umo¿liwia elektryczne oddzielenie pomiêdzy wejciowym, a wyjciowym sygna³em sterowania. Umo¿liwia ono indywidualne regulowanie stopnia ³adowania ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych do potrzeb
ka¿dej jednostki mieszkaniowej oraz wzmocnienie sygna³u w wiêkszych obiektach ogrzewanych.
W po³¹czeniu z centralnym zespo³em sterowniczym niniejsze urz¹dzenie sterownicze Elfamatic G 3000 mo¿e byæ wykorzystane przy
wszystkich ogrzewaczach wnêtrzowych akumulacyjnych sterowanych impulsami równomiernymi (sterowanie taktowe) a tak¿e w
starych urz¹dzeniach z sterowaniem jednoprzewodowym.
Na przedniej ciance urz¹dzenia dostêpne s¹ nastêpuj¹ce elementy nastawcze:
Ø Pokrêt³o Aufladung (³adowanie)
s³u¿y do zmiany wartoci zadanej przez zespó³ sterowniczy dla poszczególnych jednostek mieszkaniowych. W razie potrzeby, w
przypadku pojedynczego mieszkania, wartoæ zadan¹ z centralnego zespo³u sterowniczego mo¿na podnieæ w grupowym urz¹dzeniu sterowniczym do 12% (wiêksze na³adowanie) lub obni¿yæ do 36% (zmniejszone na³adowanie).
Ø Dioda wietlna E2
sygnalizuje nam wysy³anie impulsu sterowniczego jako sygna³u taktuj¹cego proporcjonalnie do czasu trwania w³¹czenia (ED).

2. Instrukcja monta¿u (dla Serwisanta)
2.1 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.

2.2 Dane techniczne
Typ

Elfamatic G 3000

Numer katalogowy

956 045 901

Napiêcie zasilania

~ 200 - 230 V +10/-15% 50/60 Hz

Pobór mocy
Pole przekroju zacisków
Moc prze³¹czania
Bezpiecznik
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Rodzaj ochrony elektrycznej
Klasa ochrony
Klasa badañ

3,0 W
max 2,5 mm2
300 W
T 1,6 L 250 V
0...+50OC
IP-20
II (izolacja ochronna)
II
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2.3 Monta¿
2.3.1 Sterowanie
Urz¹dzenie Elfamatic G 3000 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 Elfamatic G 3000 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.
Podczas monta¿u obudowy w podstawie powinno byæ od³¹czone napiêcie.

Bezpiecznik zapasowy

Wymiana istniej¹cego grupowego urz¹dzenia sterowniczego Elfamatic G 2100
Nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie zgodnie ze schematem elektrycznym.
Demonta¿
W celu zdemontowania grupowego urz¹dzenia sterowniczego, zdj¹æ obudowê górn¹
(jak opisano wczeniej) i od³¹czyæ przewody przy³¹czeniowe. Nastêpnie zgodnie z
rysunkiem obok zdj¹æ z szyny podstawê.
2.3.2 Przy³¹cze elektryczne
Grupowe urz¹dzenie sterownicze Elfamatic G 3000 pod³¹cza siê zgodnie ze schematem elektrycznym pokazanym na stronie 5.
Nale¿y przy tym zwróciæ szczególn¹ uwagê:
1. Jeli temperatura zewnêtrzna osi¹ga wartoæ odpowiadaj¹c¹ wartoci nastawionej na pokrêtle E1 centralnego zespo³u sterowniczego, to impuls ED odpowiada
0% lub 2% przy ustawieniu "EL".
2. Styki Z1/Z2 s¹ obci¹¿alne max do 300 W.
3. Centralne zespo³y sterownicze oraz grupowe urz¹dzenie steruj¹ce Elfamatic G
3000 s¹ z zasady tak¿e przystosowane do sterowania jednoprzewodowego.
Przewód zewnêtrzny sterowania taktowego pod³¹czony jest do zacisku Z1/A1.
4. Je¿eli zaciski KU1-KU2 bêd¹ sterowane poprzez programator czasowy, to zastosowanie ma tryb obni¿ony o -35%.
5. Nie jest wymagane jednakowe pod³¹czenie faz do styków L i LF jak równie¿ do
przewodów zewnêtrznych centralnych zespo³ów sterowniczych ani okrelona kolejnoæ faz.
6. Po³o¿enie prze³¹czników Dip na tylnej ciance obudowy grupowego urz¹dzenia
sterowniczego:
Dip 1
Þ
Sygna³ wejciowy
OFF = 40% ED
ON = 80% ED
Dip 2
Þ
Sygna³ wyjciowy
OFF = 40% ED
ON = 80% ED
Dip 3
Þ
elektroniczny regulator ³adowania, je¿eli prze³¹cznik ustawiony
jest na ON, to Dip 1 i Dip 2 nie dzia³a
Przy sterowaniu elektronicznego regulatora ³adowania sygna³ wejciowy i wyjciowy
wynosi od 2 do 80%.

Sprawdzenie wstêpne
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).
Miêdzy zaciskami A1 i A2 listwy w podstawie urz¹dzenia Elfamatic G 3000 opornoæ powinna wynosiæ R = 176 W ...100 kW.
Ø w³¹czyæ i zmierzyæ napiêcie sieciowe pomiêdzy L i N
Ø zmierzyæ sygna³ taktuj¹cy pomiêdzy Z1 i Z2
Ø wy³¹czyæ napiêcie sieciowe
Za³o¿yæ obudowê grupowego rz¹dzenia sterowniczego Elfamatic G 3000 na podstawê. Sprawdzenie wstêpne zosta³o zakoñczone.
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Schemat pod³¹czeñ elektrycznych
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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2.4 Uruchomienie
Ø pokrêt³o nastawcze "Aufladung" (³adowanie) ustawione jest w pozycji podstawowej "·"
Ø pod³¹czyæ napiêcie sieciowe.
Ø sygna³ wyjciowy do ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych jest wywietlony przez diodê wietln¹ "ED" znajduj¹c¹ siê na
przedniej ciance Elfamatic G 3000. 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 Elfamatic G 3000 z
podstawy i sprawdziæ bezpiecznik. Zapasowy bezpiecznik jest zamocowany w podstawie.

3. Gwarancja
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.

4. Ochrona rodowiska naturalnego
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.
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