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Przed uruchomieniem regulatora temperatury 
pomieszczeñ VRT-QZA prosimy o zapoznanie siê z 
niniejsz¹ instrukcj¹.

Uwaga: 

Monta¿ i ustawienie urz¹dzenia mo¿e byæ 
dokonywane wy³¹cznie przez zak³ad autoryzowany.

 Jakiekolwiek samodzielne zmiany w urz¹dzeniu, jak 
równie¿ w po³¹czeniach elektrycznych s¹ 
niedopuszczalne.

SZANOWNI PAÑSTWO
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1 Pokrêt³o nastawy temperatury dziennej 5a Zapadka na obwodzie wewnêtrznym *– 
czas grzewczy z temperatur¹ dzienn¹, któr¹ mo¿na
 regulowaæ pokrêt³em do wyboru temperatury dziennej [1]. 2 Prze³¹cznik rodzaju pracy instalacji:

 ze sta³¹ obni¿on¹ temperatur¹ niezale¿nie od 
5b Zapadka na obwodzie zewnêtrznym * –programu czasowego 

czas obni¿enia temperatury, tzn. w tym czasie temperatura ze sta³¹ temperatur¹ ogrzewania dziennego
pomieszczeñ bêdzie regulowana do temperatury nocnej niezale¿nie od programu czasowego
(fabryczne ustawienie 15 °C)..wg ustawionego za zegarze steruj¹cym programu

 czasowego
6 Skala 24-godzinna * tarcza cyfrowa z podzia³em 

24-godzinnym poni¿ej trójk¹ta odniesienia znajduje siê 3 Wskazówka minutowa * –
aktualna godzina (rys. 1:  "15")do wskazywania i ustawiania godzin 

4 Trójk¹t odniesienia * –znacznik–
pokazuje on na skali 24-godzinnej czas, np. na rys. 1 
godzinê  "15"

* Wy³¹cznik zegarowy ze wskazówk¹ minutow¹ (3) 
i zapadkami (5a i 5b) jest dostêpny po otwarciu okienka .
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INSTRUKCJA OBS£UGI

1. Zastosowanie: informacje o funkcjach regulatora i mo¿liwoœciach oszczêdzania energii

2. Rodzaj dzia³ania: informacje o wyborze rodzaju dzia³ania

3. Ustawianie zegara: informacje o odczytywaniu i ustawianiu czasu

4. Ustawianie temperatury pomieszczeñ: informacje o ustawianiu temperatur nocnej i dziennej

5. Programowanie okresów grzewczych: informacje o wskazywaniu i wprowadzaniu okresów grzewczych

6. Funkcje specjalne: informacje o funkcjach "week-end" i "PARTY" ochronie przed zamarzaniem i brakiem zasilania 

7. Temperatura zasilania; informacje o nastawach na kotle

INSTRUKCJA MONTA¯OWA

8. Zakres zastosowañ: informacje o mo¿liwoœciach stosowania, prze³¹czania pomp,  

9. Monta¿: informacje o miejscu i kolejnoœci monta¿u 

10. Pod³¹czenie elektryczne: informacje o pod³¹czeniu do kot³a

11. Uruchomienie: informacje o pierwszym rozruchu i opcjach ustawiania 

12. Dane techniczne: 

SPIS TREŒCI 
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1.1 Funkcje 1.2 Zakres zastosowañ

Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-QZA umo¿liwia Regula tor te mperat ury p omies zczeñ V RT-QZA  mo¿na  
niezale¿ne regulowanie temperatury dla okresów grzewczych pod³¹czyæ do kot³ów wisz¹cych  Vaillant . Pokrêt³o do wyboru 
"dzieñ" i okresów obni¿onej temperatury "noc". Od pocz¹tku temperatury dziennej (1) mo¿na ustawiæ tak, aby jego wskazanie 
do koñca okresu grzewczego oznaczonego zapadkami zgadza³o siê ze wskazaniem termometru w pomieszczeniu. 
na wewnêtrznym obwodzie (5a, rys. l), pomieszczenie bêdzie Tem pe ra tu rê  po mi es zc ze ñ mo ¿n a og ra ni cz yæ  do  
ogrzewane do ustawionej przez u¿ytkownika "temperatury odpowiadaj¹cego Pañstwu zakresu temperatur (min, max) lub 
dziennej". Pomiêdzy tymi okresami grzewczymi a wiêc te¿ ustawiæ na jedn¹, wybran¹ temperaturê.
w okresach obni¿enia, oznaczonych zapadkami no obwodzie 
zewnêtrznym (5b, rys. 1), regulator temperatury pomieszczeñ 
VRT-QZA reguluje temperaturê do ustawionej "temperatury 
nocnej".
Mo¿na równie¿, korzystaj¹c z wprowadzonego fabrycznie 
programu podstawowego, ogrzewaæ codziennie w godz. 
6.00-22.00 lub ustawiæ indywidualny program grzewczy.

1 ZASTOSOWANIE
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1.3 Mo¿liwoœci oszczêdzania energii Wietrzenie krótkie lecz intensywne
Ograniczanie temperatury pomieszczeñ 

W czasie okresu grzewczego nale¿y otwieraæ okna tylko do 
Wy st ar cz y og ra ni cz yæ  te mp er at ur ê po mi es zc ze ñ wietrzenia, a nie w celu regulacji temperatury. Krótkie, intensywne 
do indywidualnych upodobañ i zapotrzebowania. Ka¿dy wietrzenie jest bardziej efektywne i energooszczêdne, ni¿ d³ugo  
stopieñ powy¿ej tej wartoœci oznacza niepotrzebne zu¿ycie uchylone okno. Przy wietrzeniu wskazane jest cofniêcie 
energii rzêdu 6%. prze³¹cznika rodzaju dzia³ania (2) na pozycjê  . Dziêki temu 

unikamy niepotrzebnego w³¹czenia siê ogrzewania.
Obni¿anie temperatury pomieszczeñ

Lokalizacja regulatora temperatury pomieszczeñ
Wskazane jest obni¿enie temperatury pomieszczeñ w nocy 
i w czasie nieobecnoœci. Aby regulator temperatury pomieszczeñ móg³ prawid³owo 

dokonywaæ pomiarów cyrkuluj¹cego powietrza, nie nale¿y go 
zas³aniaæ meblami, zas³onami czy innymi przedmiotami.Rozszerzanie okresów obni¿enia temperatury

Pocz¹tek za³¹czania b¹dŸ wy³¹czania ogrzewania winien Pe³ne otwarcie zaworów grzejnikowych 
nast¹piæ z odpowiednim wyprzedzeniem (ok. 1 godz.), 
uwzglêdniaj¹cym bezw³adnoœæ ciepln¹ budynku. Bezw³adnoœæ Prosimy o pozostawienie w pomieszczeniu, w którym znajduje 
cieplna budynku pozwala tylko na stopniowe obni¿anie siê siê regulator temperatury pomieszczeñ, stale w pe³ni otwartych 
temperatury pomieszczeñ. zaworów grzejnikowych.

1 ZASTOSOWANIE
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Wybór pracy instalacji Przy nastawie  temperatura pomieszczeñ bêdzie stale 
Prze³¹cznikiem rodzaju dzia³ania (2 rys 1) mo¿na dopasowaæ regulowana wg wartoœci ustawionej na pokrêtle do wyboru 
pracê instalacji do Pañstwa potrzeb. W zale¿noœci od temperatury dziennej (1), bez uwzglêdniania programu 
bezw³adnoœci cieplnej budynku i temperatury zewnêtrznej po zegarowego.
pewnym czasie us³ali siê po¿¹dana temperatura pomieszczeñ.

Przy nastawie  temperatura pomieszczeñ bêdzie stale 
regulowana wg temperatury nocnej (ustawienie fabryczne 
15 °C), bez uwzglêdniania programu czasowego.

Przy nastawie  temperatura pomieszczeñ bêdzie regulowana 
automatycznie, zgodnie z wprowadzonym programem 
grzewczym.

 

 

 

2 RODZAJ DZIA£ANIA
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3.1 Odczytywanie czasu zegarowego 3.2 Ustawianie godzin
Otworzyæ okienko pokrywy zegara a nastêpnie przestawiæ 

Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-QZA posiada wskazówkê minutow¹ (3) w zadanym kierunku obrotu 
dzie nny prog ram grze wczy  z zega rem,  któr ego (w prawo) tak, aby znacznik (4) wskaza³ nam wybran¹ 
24-godzmna skala (6) obraca siê raz na dobê. g o d z i n ê  n p .  15 .  P r z y k ³ a d :  U s t a w i a m y  
Wskazówki zegara pokazuj¹ aktualn¹ godzinê (czas).  zega r po  po³ udn iu o  god zin ie 14 :56 . Na le¿ y 
Przy odczytywaniu godziny prosimy pamiêtaæ ¿e wy³¹cznik przesun¹æ wskazówkê minutow¹ zgodnie z kierunkiem 
zegarowy posiada tarczê cyfrow¹ z 24-godzinn¹ skal¹: wskazówek zegara, aby znacznik (4) znalaz³ siê nad "15" 
o godzinie 15 po ustawieniu znacznik (4) musi wskazywaæ Je¿eli znacznik wskazuje "3", to nale¿y zegar przesun¹æ 
"15" a nie "3”: dalej o 12 h. Dok³adny czas ustawiony zostaje jak zwykle 

wskazówk¹ minutow¹.

3 USTAWIENIE ZEGARA
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4.1 Nastawa temperatury dziennej 4.2 Temperatura nocna
Pokrêt³em do wyboru temperatury dziennej (1, rys. 1) mo¿na Pomiêdzy okresami grzewczymi regulator temperatury 
ustawiæ temperaturê pomieszczeñ, która jest wystarczaj¹ca pomieszczeñ VRT-QZA obni¿a samoczynnie temperaturê 
w czasie pobytu w pomieszczeniu mieszkalnym. Ka¿dy pomieszczeñ, dziêki czemu jest oszczêdzana energia 
stopieñ wiêcej daje niepotrzebne, dodatkowe zu¿ycie grzewcza. Fabrycznie temperatura nocna jest  ustawiona na
energii grzewczej rzêdu 6%.  15 °C. Autoryzowany zak³ad mo¿e tê temperaturê zmieniæ 
Do tej temperatury dziennej reguluje potem regulator w do po¿¹danej wartoœci.
czasie okresów grzewczych, dla których do wewnêtrz 
przesuniête  zosta³y zapadki (5a).

Zalecenie: Najpierw ustawiamy pokrêt³o do wyboru 
temperatury dziennej (1) miêdzy 18-20 °C. Pokrêt³o 
do wyboru temperatury dziennej mo¿e zostaæ tak ustawione 
przez montera, ¿e jego ustawienie bêdzie siê zgadza³o ze 
wskazaniem termometru pomieszczenia.

Uwaga: Po ustawieniu ¿¹danej temperatury dziennej, 
(1 rys. l) musi min¹æ pewien czas, zale¿ny od budynku 
i instalacji grzewczej, zanim zostanie osi¹gniêta zadana 
temperatura w pomieszczeniu.

4 USTAWIANIE TEMPERATUR POMIESZCZEÑ
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5.1 Rozró¿nienie okresów grzewczych Zaleceni e: Wstêpnie ustawiæ moment za³¹czania/ 
Okresy grzewcze z ustawion¹ temperatur¹ dzienn¹ mo¿na wy³¹czanie ogrzewanie z godzinnym wyprzedzeniem 
rozpoznaæ po przesuniêtych do œrodka zapadkach (5a) . w stosunku do potrzeb.
Okresy obni¿enia z temperatur¹ nocn¹ (fabrycznie 
ustawion¹ na 15 °C) mo¿na rozpoznaæ po przesuniêtych 5.3 Ustawianie
na  zewn¹trz  zapadkach (5b). Otworzyæ pokrywê zegara regulatora a nastêpnie 

przestawiæ zapadki na obwodzie wg zasady:
5.2 Wprowadzanie okresów grzewczych 

Wskazane jest ustalenie optymalnego rytmu ogrzewania, Dla okresów grzewczych z temperatur¹ dzienn¹ nale¿y 
odpowiadaj¹cego nawykom domowników. W wybranych wcisn¹æ zapadki (5a) do œrodka.
punktach prze³¹czania rozpoczyna siê zmiana grzania do 
innej temperatury. Musi up³yn¹æ pewien czas, zale¿ny od Dla okresów obni¿enia z temperatur¹ nocn¹ nale¿y 
domu i instalacji grzewczej, jak równie¿ od zmiennych p r z e s u n ¹ æ  z a p a d k i  ( 5 b )  
temperatur zewnêtrznych, zanim osi¹gniêta zostanie na zewn¹trz.
zadana temperatura pomieszczeñ. Prosimy wiêc 
o wypróbowanie, jak dalece nale¿y przesun¹æ punkty 
prze³¹czania. 

5 PROGRAMOWANIE OKRESÓW GRZEWCZYCH
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6.1 Funkcja "weekend" i "PARTY" 6.4 Dzia³anie przy braku zasilania
Je¿eli podczas weekendu b¹dŸ podczas przyjêcia chcemy W przypadku braku zasilania elektrycznego zegar 
czasowo wy³¹czyæ funkcjê obni¿enia temperatury, nale¿y regul atora  temp eratu ry pomi eszc zeñ nie pracu je.
przestawiæ prze³¹cznik trybu pracy instalacji na ogrzewanie  W pr ow ad zo ny  pr og ra m  g r ze wc zy  zo s t aj e  

zachowany. Przy ponownym w³¹czeniu zasilania program pe³ne-symbol . W celu powrotu do wybranego programu 
grzewczy automatycznie zaczyna pracowaæ dalej. Nale¿y grzewczego, nale¿y przestawiæ prze³¹cznik rodzajów 
jednak pamiêtaæ aby ponownie ustawiæ aktualny czas dzia³ania z powrotem na .
zegarowy (wg opisu z rozdz. 3).

6.2 Dzia³anie letnie
W celu unikniêcia wych³odzenia budynku np. w nocy, 
nale¿y zamiast zmiany programu ogrzewania ustawiæ 
prze³¹cznikiem rodzaju pracy instalacji (2) ogrzewanie 

zredukowane (nocne) - .

6.3 Ochrona przed zamarzaniem 
Aby ochroniæ przed zamarzaniem pusto stoj¹ce 
pomieszczenia, wskazane jest przestawienie prze³¹cznika 

rodzaju pracy instalacji (2) na ustawienie  i przestawienie 
pokrêt³a wyboru temperatury dziennej (1) na 5 °C.

 

 

 

 

6 FUNKCJE SPECJALNE
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Prosimy o ustawienie regulatora temperatury zasilania 
w kotle zgodnie z poni¿szym zaleceniem:

• przy instalacjach grzewczych z temperaturami 
zasilania do max. 75 °C:
ustawienie 7;

• przy instalacjach grzewczych z temperaturami 
zasilania do max. 90 °C:
ustawienie 9.

7 TEMPERATURA ZASILANIA
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8.1 Mo¿liwoœci zastosowania 8.2 Praca pompy
Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-QZA mo¿e zostaæ Sposób dzia³ania pompy tzw. "kontynuuj¹cy" nie jest 
pod³¹czony do wszystkich kot³ów wisz¹cych Vaillant mo¿li wy pr zy po d³¹cz eniu regula tora t emper atur y 
 z wejœciem regulatora 24 V (zaciski 7, 8 i 9). Dok³adne pomieszczeñ VRT-OZA. Pompa ustawiona na ten sposób 
 informacje zawieraj¹ materia³y projektowe firmy Vaillant. dzia³ania ze wzglêdów funkcyjno-technicznych pracuje 
P³ytkê monta¿ow¹ mo¿na zamocowaæ na istniej¹cych w trybie "bezpoœrednim" (non-stop). Zalecamy ustawienie 
 otworach mocuj¹cych czujnika temperatury pomieszczeñ prze³¹cznika rodzaju prac pompy na  „S" lub "II".
 firmy Vaillant wczeœniejszej serii, ale równie¿ w miejsce (tylko VCW lub VUW).
 regulatora temperatury pomieszczeñ innego producenta
 (wymiary mocowania 48...60 x ó0...65 mm).

Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-QZA jest 
fabrycznie ustawiony jako regulator dwupunktowy. Mo¿e on 
zostaæ przestawiony przez specjalistyczny zak³ad 
na regulacjê analogow¹ (ci¹g³¹), jak opisano w rozdziale 
11.2. Nie jest do tego konieczna zmiana pod³¹czenia 
elektrycznego.

8 ZAKRES ZASTOSOWAÑ
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9 MONTA¯

Uwaga: Monta¿ i ustawienie urz¹dzenia mo¿e byæ 
d o k o n a n e  w y ³ ¹ c z n i e  p r z e z  z a k ³ a d  
autoryzowany. Jakiekolwiek samodzielne zmiany 
w urz¹dzeniu jak równie¿ w po³¹czeniach 
elektrycznych s¹ niedopuszczalne.
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9 MONTA¯
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9 MONTA¯

9.1 Miejsce monta¿u 9.2 Kolejnoœæ monta¿u
Regulator temperatury pomieszczeñ nale¿y umieœciæ Pr zed  za mo co wa ni em  reg ul at ora  te mp era tu ry  
w miejscu odpowiednim do jego funkcji. Najkorzystniejszym pomieszczeñ nale¿y u³o¿yæ przewody elektryczne do 
miejscem monta¿u jest najczêœciej g³ówne pomieszczenie urz¹dzenia grzewczego.
mieszkalne na œcianie wewnêtrznej na wysokoœci mniej 
wiêcej 1,5 m. Regulator powinien dokonywaæ pomiaru Mocowania regulatora dokonuje siê w sposób nastêpuj¹cy:
temperatury cyrkuluj¹cego powietrza, niezak³óconego 
¿adnymi meblami, zas³onami czy innymi przedmiotami. a) delikatnie wcisn¹æ ostrze œrubokrêta w zatrzaski 
Miejsce umocowanie nale¿y tak dobraæ, aby ani przeci¹gi mocuj¹ce (8) i zdj¹æ podstawow¹ czêœæ regulatora 
ani Ÿród³a ciep³a (grzejniki, œciany kominkowe, telewizor lub z p³ytki monta¿owej (9)
promienie s³oneczne) nie mia³y bezpoœredniego wp³ywu na 
mierzon¹ temperaturê. W pokoju, gdzie zamocowany b) przewierciæ dwa otwory o œrednicy 6 mm zgodnie 
zosta³ regulat or tempera tury pomies zczeñ zawor y z rysunkiem 2 i umieœciæ w nich ko³ki rozporowe 
grzejników musz¹ byæ stale w pe³ni otwarte. (do³¹czone do zestawu)

c) umocowaæ p³ytkê monta¿ow¹ na œcianie dwoma 
znajduj¹cymi siê w zestawie œrubami.
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10  POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE
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10  POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE
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Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-QZA nale¿y 

pod³¹czyæ tylko do zacisków niskiego napiêcia 7, 8, 9 kot³a. 

Pod³¹czenie elektryczne powinno zostaæ wykonane przez 

autoryzowany zak³ad. Przed rozpoczêciem wykonania 

pod³¹czeñ elektrycznych nale¿y przestawiæ g³ówny wy³¹cznik 

kot³a na "0”.

Kabel pod³¹czeniowy nale¿y przeprowadziæ przez przepust 

kabla (11, rys. 3) . Przewody elektryczne pod³¹czyæ 

do zacisków 7 8, 9 kot³a zgodnie z rys. 4.

Po wykonaniu pod³¹czenia do listwy zaciskowej (12) nale¿y 

na³o¿yæ regulator temperatury na p³ytkê monta¿ow¹ tak, aby  

wtyki (12b) trafi³y w zaciski (l2a). Docisn¹æ regulator do p³ytki 

monta¿owej tak, aby "zaskoczy³y" zatrzaski. G³ówny wy³¹cznik 

kot³a ustawiæ na "I".
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11 URUCHOMIENIE
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12b Wtyki 14 Prze³¹cznik regulacji
15 Potencjometr temperatury nocnej dwustawna / analogowa

Rys. 5 Odwrotna strona regulatora temperatury pomieszczeñ
11



11 URUCHOMIENIE

11.1 Pierwsze uruchomienie 11.2 Regulacja dwustopniowa/ analogowa
Pierwszego uruchomienia regulatora temperatury pomieszczeñ Regulator VRT-QZA ustawiony jest fabrycznie na regulacjê 
powinien dokonaæ autoryzowany zak³ad odpowiedzialny dwustopniow¹. Regulacja taka jest niezbêdna, je¿eli moc 
za pracê ins talacj i. kot ³a jes t  znacznie wiêksza od obl iczonego

Nale¿y przy tym uwzglêdniæ:  zapotrzebowania na ciep³o, np. w celu osi¹gniêcia 
Mo¿liwoœci oszczêdzania energii: wiêkszej wydajnoœci ciep³ej wody. Prze³¹cznik „Z-A" (14) 
bli¿sze informacje w  rozdziale 1 znajduje siê wtedy w pozycji „Z”: W instalacjach, w których 

moc grzewcza dopasowana jest do obliczonego 
Ustawienie rodzaju dzia³ania: zapotrzebowania na ciep³o, zaleca siê prze³¹czenie 
informacje w rozdziale 2 na regulacjê analogow¹ (ci¹g³¹). W tym celu "Z-A" (14) 

nale¿y przesun¹æ na pozycjê "A” .Ustawianie zegara: 
informacje w rozdziale 3 

Wprowadzanie okresów grzewczych: 
informacje w rozdziale 5

Kontrola funkcji: 
informacje w rozdziale 6 

Ustawianie temperatury zasilania: 
informacje w rozdziale 7.
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11 URUCHOMIENIE
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1 Pokrêt³o nastaw temperatury 19 Zapadka ograniczenia min. temperatury
17 Tarcza wyboru temperatury 20 Zapadka ograniczenia max. temperatury
18 Ko³ek ograniczaj¹cy 21 Skala temperatur

Rys. 6 Dopasowanie wskazañ temperatury
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11 URUCHOMIENIE

11.3 Nastawa temperatury nocnej Przyk³ad: Pokrêt³o do wyboru temperatur (1) wskazuje 20 °C,
Temperatura nocna ustawiona jest fabrycznie na 15 °C termometr w pomieszczeniu natomiast 22 °C. 
Mo¿e ona zostaæ ustawiona na inn¹ wartoœæ za pomoc¹ Przytrzymuj¹c pokrêt³o wyboru temperatur (1) nale¿y 
potencjometru (15, rys. 5). cofn¹æ o 2 stopnie tarcz (17). i ustawiæ na 18   

(rys 6). Temperatura pomieszczenia stopniowo 
11.4 Dopasowywanie wskazañ temperatury obni¿y siê do 20 C.

Regulator temperatury pomieszczeñ VRT-QZA jest 
wyregulowany Fabrycznie. W razie potrzeby mo¿na 11.5 Ograniczanie zakresu ustawieñ
pokrêt³o temperatur (1) tak go ustawiæ, aby jego wskazanie Na rys. 7 jako przyk³ad zosta³ ograniczony zakres nastaw 
odpowiada ³o wskazaniu termomet ru pomieszc zenia. od 15 °C do 20 °C. Pokrêt³o do wyboru temperatur 
W tym celu nale¿y wybraæ moment, w którym temperatura dziennych (1) nale¿y przekrêciæ do górnej wartoœci 
pomieszczenia nie znajduje siê pod wp³ywem czynników po¿¹danego zakresu ustawieñ (na rys. 7, 20 °C). Unieœæ 
zewnêtrznych (np. promieniowania s³onecznego) i jest zapadkê ograniczenia (20) i zamocowaæ przed ko³kiem 
ustabilizowana. W celu dopasowania temperatur nale¿y ograniczaj¹cym (18). Przekrêciæ pokrêt³o do wyboru 
trzymaj¹c pokrêt³o wyboru temperatur (1) wyci¹gn¹æ tarczê temperatur dziennych (1) do ni¿szej wartoœci (na rys. 7 
(17) i przestawiæ o wskazan¹ ró¿nicê temperatur. 15 °C). Unieœæ zapadkê ograniczenia (19) i zamocowaæ 

przed ko³kiem ograniczaj¹cym (18). Teraz zakres ustawieñ 
jest ju¿ ograniczony w górê i w dó³ (rys. 7 15-20 °C).

 °C

°
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11 URUCHOMIENIE

11.6 Zablokowanie nastawy temperatury
N a  r y s u n k u  8  p o k a z a n o  d l a  p r z y k ³ a d u   
zablokowanie temperatury na 20 °C. W tym celu pokrêt³o 
do wyboru temperatur (1, rys. 1) ustawia siê na tê wartoœæ 
na któr¹ temperatura pomieszczeñ ma zostaæ zablokowana 
(rys. 8  20 °C). Unieœæ zapadki ograniczaj¹ce (19, 20) 
i zamocowaæ obok ko³ka ograniczaj¹cego (18) w tarczy 
wyboru temperatury dziennej (17) Po dokonaniu tego, 
pokrêt³o wyboru temperatury dziennej jest zablokowane 
na zadanej wartoœci (20 °C).

Po ka¿dej nowej nastawie na³o¿yæ regulator 
na p³ytkê monta¿ow¹ a wy³¹cznik g³ówny kot³a ustawiæ 
na pozycjê "I".

17 Tarcza wyboru temperatur 
18 Ko³ek ograniczaj¹cy
19 Zapadka ograniczenia min. temperatury 
20 Zapadka ograniczenia max. temperatury 

Rys. 8 Zablokowanie ustawienia temperatur
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Typ urz¹dzenia VRT-QZA
Art. Nr. 9147
Napiêcie pracy 15...24 V 
Pobór pr¹du 10 mA
Zakres nastaw temperatury:  temperatura dzienna 5...30 °C

temperatura nocna 5...20 °C
Mo¿liwe okresy grzewcze 4 na godzinê
Zakres proporcjonalnoœci 2K
Ró¿nica prze³¹czania 1 K
Wymiary:  szerokoœæ 148 mm

wysokoœæ 85 mm
g³êbokoœæ 29 mm

Ciê¿ar ok. 200 g
Przewody pod³¹czeniowe 3 x 1,5 mm2
Rodzaj ochrony IP 30
Klasa ochrony III
Temperatura pracy +5...+40 °C
Dopuszczalna temperatura sk³adowania -20...+50° C

12 DANE TECHNICZNE
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