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Zespó³ regulatora roz³adowania dla pieców akumulacyjnych
RTI-E3, RTI-EP2
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Wbudowania zespo³u regulatora RTI-E 3 lub RTI - EP 2 w piec akumulacyjny mo¿e dokonaæ jedynie uprawniony
Instalator lub Serwisant, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi i monta¿u.

Tylko w takim przypadku zapewniona jest prawid³owa wspó³praca pieca z regulatorem.
Przy pod³¹czaniu regulatora nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego.

Technika dobrego samopoczucia
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Dane techniczne

Typ

Napiêcie zasilania

Moc w³¹czeniowa

RTI - E 2

100 VA

RTI - E 3

10 A

1/N ~ 230 V  50 Hz
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1. Instrukcja obs³ugi
(dla U¿ytkownika i Instalatora)

RTI - E 3

Jest elektronicznym regulatorem 2 punk-
towym. Oznacza to, ¿e dmuchawy pie-
ca akumulacyjnego s¹ w³¹czane przez
RTI - E 3, pracuj¹ ze sta³¹ prêdko�ci¹, a
nastêpnie s¹ wy³¹czane.

RTI - EP 2

Jest elektronicznym regulatorem propor-
cjonalnym. Oznacza to, ¿e prêdko�æ ob-
rotowa dmuchaw pieca akumulacyjnego
jest przez RTI - EP 2 dopasowywana bez-
stopniowo do zapotrzebowania ciep³a.
Regulacja obrotów dmuchawy dokonywa-
na jest w zale¿no�ci od ró¿nicy pomiêdzy
temperatur¹ w pomieszczeniu (tempera-
tura zmierzona) i temperatur¹ nastawio-
n¹ przy pomocy pokrêt³a regulacji tempe-
ratury R 2 (temperatur¹ zadan¹). Czym
ró¿nica ta jest mniejsza, tym mniejsza jest
prêdko�æ obrotów dmuchawy.
W przypadku je¿eli piec akumulacyjny
wyposa¿ony jest w dodatkow¹ grza³kê,
regulator RTI - EP 2 przy  jej w³¹czeniu
prze³¹cza siê automatycznie na regulacjê
2 punktow¹ tzn. je�li nastêpuje oddawa-
nie ciep³a dmuchawy pracuj¹ pe³n¹ moc¹.
Je�li grza³ka dodatkowa jest wy³¹czona za
pomoc¹ wy³¹cznika, regulator RTI - EP 2
pracuje ponownie jako regulator propor-
cjonalny.

1.1 Zasada dzia³ania

Regulator roz³adowania w³¹cza siê i wy³¹-
cza za pomoc¹ prze³¹cznika S 2 znajdu-
j¹cego siê na panelu obs³ugowym pieca
akumulacyjnego. ¯¹dan¹ temperaturê
pomieszczenia nastawiamy bezstopniowo
pokrêt³em doboru temperatury R 2 na pa-
nelu obs³ugowym pieca. Je¿eli pokrêt³o
doboru temperatury ustawione jest  w
pozycji �rodkowej, temperatura pomiesz-
czenia regulowana jest  na sta³¹ tempera-
turê ok. 20OC.
Poprzez obracanie pokrêt³a doboru tem-
peratury w lewo lub w prawo mo¿liwe jest
nastawienie temperatury pomieszczenia w
zakresie od ok. 5 do 35OC.
Przy spadku temperatury pomieszczenia
poni¿ej nastawionej warto�ci regulator roz-
³adowania w³¹cza automatycznie dmucha-
wy pieca akumulacyjnego i zgromadzone
w nim ciep³o jest wdmuchiwane do po-
mieszczenia.
Podczas dni o niskich temperaturach za-
lecane jest w przypadku kilkudniowej nie-
obecno�ci pozostawienie w³¹czonego re-
gulatora roz³adowania w celu utrzyma-
nia temperatury pomieszczenia na po-
ziomie ok. 10OC. Zabezpiecza to budy-
nek lub pomieszczenie przed nadmier-
nym wych³odzeniem (zabezpieczenie
przeciwmrozowe).

Najwa¿niejsze informacje w skrócie

Prze³¹cznik w³/wy³.
regulatora temperatury

Pokrêt³o doboru
temperatury pomieszczenia

Pokrêt³o
regulacji ³adowania

2. Instrukcja monta¿u
(dla Instalatora)

Wbudowania zespo³u regulatora RTI-E 3
lub RTI - EP 2 w piec akumulacyjny mo¿e
dokonaæ jedynie uprawniony Instalator lub
Serwisant, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹
obs³ugi i monta¿u. Tylko w takim przypad-
ku zapewniona jest prawid³owa wspó³pra-
ca pieca z regulatorem.
Przy pod³¹czaniu regulatora nale¿y prze-
strzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i za-
leceñ Zak³adu Energetycznego.

2.1 Zakres dostawy

1 szt. regulator roz³adowania wyposa¿o-
ny w:
- przewód ³¹cz¹cy regulator ³ado-

wania i roz³adowania
- wtyczkê 6 -cio biegunow¹

1 szt. prze³¹cznik w³./wy³.
1 szt. potencjometr z przewodem pod³¹-

czeniowym

1 szt. pokrêt³o doboru temperatury
1 szt. czujnik temperatury pomieszczenia

z dwoma wkrêtami
2 szt. oddzielne sploty przewodów do

prze³¹czników
1 szt. instrukcja obs³ugi i monta¿u

2.2 Monta¿

Przed rozpoczêciem prac monta¿owych
nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ napiêcia od
pieca akumulacyjnego.
Przy pod³¹czeniu pieca akumulacyjnego
do automatycznego regulatora ³adowania
na zaciskach  A1/Z1 - A2/Z2 mo¿e znaj-
dowaæ siê napiêcie, nawet przy wy³¹czo-
nych bezpiecznikach.
Przy ustawieniu kilku pieców obok siebie
nale¿y zwróciæ uwagê szczególn¹ uwagê,
aby regulator roz³adowania znajdowa³ siê
w prawym zewnêtrznym piecu. Zapewnia
to prawid³owy odczyt temperatury po-
mieszczenia przez regulator.

2.2.1 Kolejno�æ czynno�ci przy wmon-
towaniu zespo³u regulatora roz-
³adowania

Ø zgodnie ze wskazówkami w instrukcji
obs³ugi i monta¿u pieca akumulacyj-
nego zdemontowaæ kratki wlotu i wy-
lotu powietrza, sciankê przednia i pra-
w¹ �ciankê boczn¹

Ø z panelu obs³ugowego pieca, od stro-
ny wewnêtrznej wypchn¹æ za�lepki
prze³¹cznika (20) i pokrêt³a doboru
temperatury (21)

Ø wsun¹æ od przodu w panel obs³ugowy
prze³¹cznik w³./wy³. (S2) - wtyczk¹ do
góry

Ø wsun¹æ w panel obs³ugowy i obróciæ
w lewo do oporu pokrêt³o doboru tem-
peratury (R2)

Ø obróciæ w lewo do oporu o�kê poten-
cjometru. Potencjometr wcisn¹æ od
strony wewnêtrznej w panel obs³ugo-
wy, a¿ do zatrza�niêcia (zwróciæ uwa-
gê na prawid³owo�æ osadzenia osi po-
tencjometru). 3 biegunowy przewód
pod³¹czeniowy potencjometra u³o¿yæ
za blach¹ k¹tow¹ do miejsca pod³¹-
czenia regulatora roz³adowania. Prze-
wód osadziæ w uchwytach na panelu
obs³ugowym i na blasze k¹towej.
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Ø znajduj¹c¹ siê w przestrzeni przy³¹cze-
niowej pieca blachê k¹tow¹ listwy za-
ciskowej odchyliæ do przodu po uprzed-
nim poluzowaniu (nie wykrêcaniu) �ru-
by znajduj¹cej siê w �ciance tylnej.

Ø przewód ³¹cz¹cy (X25) regulatora roz-
³adowania (A2) wetkn¹æ do regulatora
³adowania (A1).

Ø wtyczkê 6 - cio biegunow¹ regulatora
roz³adowania przesun¹æ do góry za
blach¹ k¹tow¹. Nastêpnie wetkn¹æ j¹
od góry w zaciski "TA" do "N" listwy
zaciskowej X2 i przymocowaæ wkrêtem
(wi¹zkê kabli umie�ciæ w istniej¹cych
uchwytach).

Ø wsun¹æ regulator roz³adowania w na-
ciêcia wzd³u¿ne znajduj¹ce siê nad re-
gulatorem roz³adowania i zatrzasn¹æ.

Ø czujnik temperatuey pomieszczenia
(B2) przymocowaæ dwoma wkrêtami
(2,9 x 6,5) do przedniego naro¿nika
p³yty pod³ogowej. Przewód pod³¹cze-
niowy wsun¹æ w zacisk X 20 regulato-
ra roz³adowania.

Ø przewód pod³¹czeniowy potencjometru
wsun¹æ w zacisk X 21 regulatora roz-
³adowania.

Ø za³¹czone oddzielne sploty przewodów
poprowadziæ z ty³u blachy k¹towej i
pod³¹czyæ zgodnie z powy¿sz¹ tabel¹
od do³u do zacisków X 1 i X 2.

Oznaczenie

splot czarny

splot br¹zowy

od

L (X1)

LE` (X2)

do

S2  wtyk górny

S2  wtyk dolny

U³o¿enie

Sploty nie mog¹ dotykaæ p³ytki
drukowanej panela obs³ugowe-
go, ani splotów niskiego napiê-
cia izolowanych zwyk³¹ izolacj¹.
Sploty biegn¹ce do prze³¹cznika
S 2 po³¹czyæ z istniej¹c¹ wi¹zk¹
kabli (skrêtki mo¿na roz³¹czyæ i
z³¹czyæ ponownie).
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Ø blachê k¹tow¹ przesun¹æ do ty³u i przy-
krêciæ

Ø zamocowaæ ponownie �ciankê bocz-
n¹, sciankê przedni¹, oraz kratki wlo-
tu i wylotu powietrza (zwróciæ uwagê
na odpowiedni¹ kolejno�æ).

Pod wkrêty mocuj¹ce �cianki
bocznej i �cianki przedniej nale-
¿y bezwzglêdnie w³o¿yæ podklad-
ki zêbate (pod³¹czenie przewodu
ochronnego!)

Przewód ³¹cz¹cy panel obs³ugowy z regu-
latorem roz³adowania nale¿y u³o¿yæ i za-
mocowaæ w identyczny sposób jak istnie-
j¹ce przewody panela obs³ugowego. Nie
mog¹ one dotykaæ do wewnêtrznej �cian-
ki przedniej, ani do przy³¹czy grza³ek.

2.2.2 Oznaczenia schematu elektrycz-
nego

X1 listwa zaciskowa pod³¹czenia dosieci
elektrycznej

X2 listwa zaciskowa
Regulator roz³adowania

A2 elektroniczny regulator rozladowania
B2 czujnik temperatury pomieszczenia -

roz³adowanie
R2 pokrêt³o doboru temperatury pomiesz-

czenia
S2 prze³¹cznik w³./wy³. regulatora roz³ado-

wania
X25 listwa pod³¹czeniowa A1 - A2

2.3 Kontrola dzia³ania

Prze³¹cznik w³./wy³. ustawiæ w pozycji
(symbol termometru). Obracaæ pokrêt³o
doboru temperatury do momentu w³¹cze-
nia siê dmuchawy pieca akumulacyjnego.
Je¿eli dmuchawa nie w³¹czy siê nale¿y
skontrolowaæ wska�niki optyczne regula-
tora ³adowania i roz³adowania.

2.3.1 Wska�nik pracy i usterek (V 4) w
elektronicznym regulatorze ³ado-
wania.

Dioda LED �wieci kolorem zielonym Þ
brak usterek, regulator ³adowania pracuje
prawid³wo
Dioda LED �wieci kolorem czerwonym Þ
usterka

a) pokrêt³o ³adowania (R 1) i / lub czuj-
nik rdzenia pieca (B 1) s¹ uszko-
dzone lub nie s¹ pod³¹czone

b) brak mostka wtykowego redukcji
³adowania.

£adowanie nie odbêdzie siê.

Dioda LED �wieci kolorem pomarañczo-
wym Þ usterka regulatora roz³adowania
(tylko przy wbudowanym regulatorze roz-
³adowania

a) uszkodzony jest wbudowany regu-
lator roz³adowania

b) pokrêt³o roz³adowania jest uszko-
dzone lub nie jest pod³¹czone.

Temperatura pomieszczenia bêdzie re-
gulowana na ok. 22OC

c) czujnik temperatury pomieszczenia
jest uszkodzony lub nie jest pod³¹-
czony

£adowanie nie odbêdzie siê.

2.4 Przekazanie U¿ytkownikowi

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie prze-
chowaæ i w przypadku sprzeda¿y  pieca
przekazaæ nowemu w³a�cicielowi. Przy
uruchomieniu urz¹dzenia, ewentualnych
naprawach i konserwacjach udostêpniæ do
wgl¹du Serwisantowi.
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3. Ochrona �rodowiska na-
turalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony �rodowiska na-
turalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opa-
kowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹  wy-

konane z makulatury i mog¹ byæ wy-
korzystane jako surowiec wtórny.

Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
za� ta�my mocuj¹ce z polipropylenu
(PP).

Ø Spieniony polistyrol (EPS) lub styro-
por u¿ywane jako pianka izolacyjna
sk³adaj¹ siê w 98% z powietrza i w 2%
z polistyrolu (PS).

Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako
surowce wtórne.

4. Gwarancja
Ø Gwarancja obejmuje tylko obszar kra-

ju w którym urz¹dzenie zosta³o zaku-
pione. Naprawy gwarancyjne nale¿y
zg³aszaæ do Zak³adu  Serwisowego wy-
mienionego w karcie gwarancyjnej.

Ø Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz
konserwacja i ewentualne naprawy
urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane wy-
³¹cznie przez uprawnionego Instalato-
ra lub Serwisanta pod rygorem utraty
gwarancji.

Ø Producent nie bierze odpowiedzialno-
�ci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z
monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgod-
nego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i
obs³ugi.


