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Instrukcja obsługi
i instalowania

Zastosowanie

-Napięcie zasilania 230V/50Hz
-Maksymalna moc pompy 100VA
-Zakres pomiaru temperatury 0  ̧99 °C
-Uruchamianie pompy przy regulowanej różnicy temperatur między kotłem a zasobnikiem
-Ochrona pompy przed „zastaniem” po sezonie - uruchamianie co 14 dni na 30 sek. 

Dane techniczne:

Mikroprocesorowy sterownik uruchamiający pompę ładującą zasobnik c.w.u. przy 
spadku temperatury na zasobniku poniżej nastawionej, pod warunkiem wystarczającej 
temperatury zasilania - ochrona przed wychładzaniem zasobnika przez zimny kocioł c.o.

GWARANCJA
Firma TMK sp.j. udziela gwarancji na sterownik MTS 1P cwu przez 3 lata
od daty zakupu przez użytkownika, lecz nie dłużej  niż 4 lata od daty 
produkcji.

WARUNKI GWARANCJI

Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie się do niniejszej
instrukcji oraz ogólnych zasad postępowania z urządzeniami elektro-
nicznymi. Firma TMK sp.j. gwarantuje prawidłowość wykonania, jakość 
oraz pewność działania sterownika. W przypadku zaistnienia niedomagań w
pracy sterownika lub powstania usterek z winy producenta,
Firma TMK sp.j. zobowiązuje się do naprawy lub wymiany 
sterownika na wolny od wad w terminie  14 dni od daty dostarczenia 
sterownika (osobiście lub za pośrednictwem Poczty). Z gwarancji 
wyłączone są awarie powstałe z winy użytkownika, a w szczególności 
spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, wadliwym montażem, 
zawilgoceniem lub eksploatacją niezgodną z ogólnymi zasadami 
eksploatacji urządzeń elektronicznych.

DATA  SPRZEDAŻY:    ..........................             

    ..........................

    ...............................

DATA PRODUKCJI

dzień, miesiąc, rok

pieczęć i podpis sprzedawcyADRES PRODUCENTA:
Firma TMK sp.j.
62-300 Września
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax (61) 437-97-60
www.tmk.com.pl

Gwarancja ważna z dowodem zakupu.



PRACA STEROWNIKA

MENU NASTAW

Pompa włącza się po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
   1. Gdy temperatura zasobnika jest niższa od nastawionej przez użytkownika.
   2. Różnica temperatur kotła i zasobnika jest większa od nastawionej (fabrycznie 5°C)
   3. Temperatura kotła jest większa niż ustawiona temperatura załączania pompy.
Jeżeli którykolwiek z warunków jest niespełniony pompa pozostaje wyłączona.
Przy załączonej pompie świeci kontrolka          POMPA.

4. Podłączenie przewodu zasilającego do pompy.

• do zacisku zera ochronnego silnika (oznaczonego odpowiednim symbolem) 
  podłączyć żyłę koloru zielono-żółtego (zero ochronne) 3-żyłowego przewodu 
  zasilającego pompę,
• żyły brązową i niebieską podłączyć do zacisków N i L silnika pompy.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego 230V 50Hz z kołkiem 
zerującym. Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie powinna 
przekraczać 40 C.°

5. Podłączenie sterownika

INSTALACJA

1. Mocowanie sterownika

Zamocować sterownik na ścianie za pomoc  kołk  rozporowych 6mm (ko i z wkrętami 
dołączone są do zestawu).
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2. Mocowanie czujnika temperatury kot ał

Uwaga: Czujniki nie s  przystosowane do pracy bezpośrednio w cieczy!ą
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Uwaga: Sterownik MTS może pracować tylko wtedy, gdy instalacja nie jest opróżniona. 
W przypadku opróżnienia instalacji sterownik należy wyłączyć z sieci. W przeciwnym 
wypadku może dojść do uszkodzenia pompy.

• zainstalować czujnik na nieosłoniętej rurze wyjściowej
  z kotła c.o.
• dopasować nakładkę czujnika do rury;
• przełożyć opaskę zaciskową (3) przez otwory w nakładce
  czujnika (2) i zacisnąć wstępnie opaskę na rurze
  (zgodnie z rysunkiem);
• wsunąć czujnik (1) między rurę (4) a nakładkę czujnika (2)
  i zacisnąć opaskę (3);
• wskazane jest owinięcie rury z czujnikiem materiałem termoizolacyjnym.

ZMIANA TEMPERATURY WYŚWIETLANEJ

Sterownik MTS 1P umożliwia obserwowanie temperatury kotła lub zasobnika c.w.u.
Naciśnięcie przycisku         spowoduje wyświetlanie temperatury kotła (gaśnie kontrolka
TEMPERATURA C.W.U.).
Powrót do temperatury zasobnika następuje po naciśnięciu przycisku        (kontrolka świeci).

-pulsuje kontrolka            - ustawianie żądanej temperatury zasobnika (30 ÷ 80°C)

W celu zmiany nastaw należy nacisnąć przycisk MENU. 
Kolejne naciskanie tego przycisku powoduje przejście do następnej kontrolki. 
Zmiana nastawy odbywa się przyciskiem        lub      .

-pulsuje kontrolka            - ustawianie minimalnej różnicy temperatur między kotłem a 
 zasobnikiem. Po jej osiągnięciu możliwe jest włączenie pompy. (–5 ÷ +15°C)

-pulsuje kontrolka            - temperatury załączania pompy (20 ÷ 70°C)

Zapisanie zmian i opuszczenie MENU  następuje gdy:
-przez 10 sek. nie zostanie naciśnięty żaden przycisk
-podczas wyświetlania kontrolki         zostanie naciśnięty przycisk MENU

ZABEZPIECZENIE POMPY

SKŁAD ZESTAWU

Pompa i sterownik zabezpieczone s  bezpiecznikiem 1,25A, który przepala si w sytuacjach
awaryjnych (np. zwarcie w pompie lub sterowniku).
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*  sterownik
*  nak adka czujnika
*  opaska zaciskowa z zawleczk
*  kołki rozporowe 6mm - 2 szt.
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Zamocować czujnik w miejscu przewidzianym przez producenta zasobnika.

3. Mocowanie czujnika temperatury zasobnika

Uwaga: Instalacji regulatora może dokonać jedynie uprawniony elektryk.

Uwaga: Przewód przyłączeniowy regulatora może być wymieniony wyłącznie przez producenta.
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