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HR20
RONDOSTAT

KARTA  KATALOGOWA

Zastosowanie
Rondostat jest elektronicznym regulatorem grzejnikowym zasi-
lanym bateryjnie - ustawiaj¹cym zawór grzejnikowy.
Dzia³anie Rondostatu opiera siê na prze³¹czaniu pomiêdzy tem-
peratur¹ komfortu a ekonomiczn¹ stosownie do ustawionego 
programu czasowego z 28 punktami prze³¹czeñ w tygodniu
(4 punkty zmiany dziennie).
Program fabryczny:
6:00 – 22:00  = 21°C  i  22:00 - 6:00  = 16°C.
Wartoœci temperatur i czasu mog¹ byæ ustawiane zupe³nie do-
wolnie.
Obrotowe pokrêt³o umo¿l iwia rêczn¹  nastawê temperatury w
zakresie (przy pokrêcaniu w prawo):

Zamkniêty, 8 °C...28 °C, Otwarty
Funkcja "otwarcia okna" powoduje zamkniêcie zaworu jeœli  tempe-
ratura spadnie o 1.5 °C w ci¹gu 3 min. Normalne dzia³anie jest 
przywrócone poprzez a) przekrêcenie pokrêt³a , b) wzrost  tempe-
ratury lub c) po 45 minutach.
Funkcja automonitoringu: Zabezpiecza przed zablokowaniem
i zamarzaniem. Sygnalizowane jest roz³adowanie baterii.
Automatyczne prze³¹czanie na pracê przy dziennym œwietle.

W£AŒCIWOŒCI
• opakowanie zawiera adaptery umo¿liwiaj¹ce pracê z

wiêkszoœci¹ zaworów (patrz tabela)
• 2 nastawy temperatury (temperatura komfortu i ekono-

miczna)
• funkcja ustawiania ró¿nych okresów grzania
• fabrycznie ustawiony wstêpny program czasowy
• dowolne ustawianie programu
• funkcja przerwania ogrzewania

• funkcja wakacji
• zabezpieczenie przed dzieckiem
• funkcja "otwarcia okna"
• ochrona przed zablokowaniem: (pe³ne otwarcie raz/tydzieñ)
• ochrona przed zamarzaniem
• rêczna nastawa pokrêt³em
• automatyczna adaptacja (mo¿e byæ rêcznie wyzwalana)

DANE  TECHNICZNE  ADAPTERY
Producent     Adaptery (ilustracja)

Honeywell Braukmann,
MNG, Heimeier, Junkers,
Landis & Gyr "Duogyr"

bez adaptera

Danfoss RA

(w wyposa¿eniu)
Danfoss RAV

(w wyposa¿eniu)
Danfoss RAVL

(w wyposa¿eniu)

Zasilanie:       2 baterie
Typ baterii:    LR6 AA AM3 (alkaliczno-magne-

1.5 V ,                 zowa lub litowa)
¯ywotnoœæ baterii:             ok. 2 lata  

Wymiary:    95 x 52 x 82 mm

Otoczenie
Temperatura dzia³ania: 0° ... 40° C
Wilgotnoœæ:                        30% - 95% rh, brak kondensacji
Transport i magazynowanie
Temperatura:                     -20° ... 70° C

Klasa ochrony:   IP30
Zgodnoœæ z norm¹             EN50081-1

Algorytm regulacji PI
Min. okres prze³¹czenia 10 min
Rozdzielczoœæ czujnika      0.1°C
Czêstotliwoœæ pomiaru         1 min

M28x1.5 i M30x1      zawory:
n.p. Herz, Oventrop, SAR ...

(jako akcesoria)
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MONTA¯
Zakres dostawy
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Rys. 1: Zakres dostawy

(1) G³owica programowalna bez baterii
(2) Nak³adka zaworu z kó³kiem zêbatym
(3) Adaptery i akcesoria

Zak³adanie baterii
1

2

Rys. 2: Przygotowaæ g³owicê

Podnieœæ zabezpieczenie i zdj¹æ g³owicê z nak³adki zaworu
(1) i (2)
W³o¿yæ baterie i zablokowaæ je od góry.

Monta¿ g³owicy

Rys. 3: Zdj¹æ g³owicê ustawian¹ rêcznie

Rys. 4: Przekrêciæ kó³ko zêbate w lewo
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Rys. 5: Docisn¹æ nakrêtkê i mocno dokrêciæ
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Rys. 6: Podnieœæ zabezpieczenie (1) i docisn¹æ g³owicê
do zaworu (2)

Adaptacja Rondostatu mo¿e zostaæ uruchomiona rêcznie
przez naciœniêcie œrodkowego przycisku podczas dociskania
g³owicy do zaworu.

Rys. 7: Opuœciæ zabezpieczenie


