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Bezprzewodowy panel CP10
sterujący ogrzewaniem podłogowym
Zarządzanie temperaturą w całym domu bywa niełatwe. Indywidualne preferencje wszystkich
domowników, oszczędności, które chcieliby zyskać, nie wspominając o zdrowiu i samopoczuciu.
To tylko nieliczne kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę, aby efektywnie, a przede wszystkim
ekonomicznie zarządzać ciepłem. Pomoże w tym panel sterujący CP10 firmy AFRISO.
Dzięki urządzeniu montowanemu podtynkowo
na ścianie globalnie ustawimy temperaturę w całym budynku. Dodatkowo w instalacji z panelem
sterującym nie ma konieczności stosowania termostatów w każdej strefie. Umożliwia on zarządzanie wszystkimi elementami systemu – nadaje temperaturę na każdą ze stref, może sterować
nią na podstawie wprowadzonego harmonogramu pracy z podziałem na godziny i dni tygodnia.
Do utworzenia osobnej strefy wystarczy czujnik
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temperatury TS. Dzięki panelowi sterującemu możliwa jest nastawa temperatury i harmonogramów
we wszystkich strefach domu z jednego miejsca.
System FloorControl
Panel sterujący CP10 jest jednym z urządzeń systemu FloorControl służącego do sterowania temperaturą podłogówki. FloorControl ma wiele opcji
konfiguracji – obsługuje maksymalnie aż 22 pętle
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ogrzewania podłogowego. Jego atutem jest także
prostota montażu – każdą część można zainstalować bezproblemowo i intuicyjnie. Może także
sterować pompą obiegową ogrzewania podłogowego i kotłem (listwa sterująca wyłączy zdalnie
kocioł, jeżeli nie ma potrzeby grzania). Ponadto
dzięki możliwości stworzenia 8 niezależnych od
siebie stref grzewczych, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, będziemy mieli pełną swobodę wyboru temperatury.
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Jakie elementy zawiera system?
Podstawowym elementem jest listwa sterująca do ogrzewania podłogowego. Reguluje
temperaturę w pomieszczeniach, steruje zasilaniem siłowników zamontowanych na rozdzielaczu. Jej dodatkową opcją jest możliwość zarządzania pompą obiegową podłogówki lub innym
urządzeniem zewnętrznym – na przykład kotłem
gazowym. Czytelny wyświetlacz w prosty sposób
prezentuje dane o pracy urządzenia. A wyposażenie w funkcję antystopu zapobiega zastaniu
i zablokowaniu pomp w lecie, gdy dom jest nieogrzewany.
Siłowniki termoelektryczne zamykają lub
otwierają dopływ wody do pętli grzewczych w zależności od sygnału przesyłanego przez listwę. Ich
liczba odpowiada liczbie stref. Są niezbędne, aby
zmieniać temperaturę w sposób automatyczny.
Następnymi elementami systemu FloorControl
są termostaty pokojowe – zasilane napięciem
230 V i montowane bezpośrednio do puszki
elektrycznej lub zasilane bateryjnie i montowane natynkowo. Umożliwiają nastawę temperatury i przesyłają dane o temperaturze rzeczywistej do listwy sterującej. W jednej strefie
grzewczej montuje się jeden termostat, aby znajdował się na wysokości przynajmniej 1,5 metra
od podłogi, w łatwo dostępnym miejscu, z dala
od drzwi i okien.
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Temperaturę podłogi monitoruje czujnik temperatury FS z przewodem o długości 2,5 m. Jest
montowany w posadzce i podłączany do natynkowego czujnika temperatury TS.
Natomiast powielacz sygnału bezprzewodowego RP, montowany bezpośrednio w standardowym gniazdku sieciowym, zwiększa zasięg sygnału bezprzewodowego systemu FloorControl.
Kompleksowe rozwiązanie
do sterowania temperaturą
System FloorControl działa w prosty sposób –
porównuje temperaturę w pomieszczeniu (zmierzoną przez termostat) do temperatury ustawionej na termostacie i albo umożliwia (jeśli zadana
temperatura jest za niska), albo odcina (jeśli zadana temperatura jest za wysoka) przepływ czynnika
do pętli podłogówki za pomocą siłowników termoelektrycznych. Centralnym elementem systemu jest
listwa sterująca, której komunikacja z termostatami
i z czujnikami odbywa się bezprzewodowo. Nastawy
temperatury można dokonywać lokalnie przez termostaty lub całościowo przez panel sterujący CP10.
Pełne zharmonizowanie termostatów i siłowników z listwą sterującą gwarantuje kompleksowe
działanie bezprzewodowego systemu sterowania FloorControl. Nieskomplikowany w działaniu,
nietrudny w montażu, oszczędza czas i pieniądze,
a przede wszystkim ułatwia wygodne zarządzanie temperaturą w domu.
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Jubileuszowy ENEX 2023
Branża energetyczna z całego świata
wczesną wiosną (od 8 do 9 marca 2023
roku) spotka się w kieleckim ośrodku wystawienniczym na jubileuszowych XXV
Międzynarodowych Targach Energetyki
i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX.
Targi ENEX już od dawna poszerzają granice, wychodząc poza Polskę. W poprzednim wydarzeniu udział wzięli wystawcy
z krajów mocno stawiających na rozwój
branży energetycznej, czyli ze Stanów
Zjednoczonych, Chin, Korei Południowej, Niemiec, Włoch, Holandii, Austrii,
Hiszpanii, Węgier, Czech, Szwajcarii, Litwy i oczywiście z Polski.
W Targach Kielce mają miejsce premiery produktowe, zwiedzający mogą
sprawdzić najnowsze rozwiązania dronowe, nowoczesne systemy montażowe i fotowoltaiczne, modele inwerterów
i pomp ciepła, kompletne systemy grzewcze,
a także stacje do ładowania samochodów elektrycznych i osprzęt elektroinstalacyjny. Podczas
ostatniego wydarzenia uwagę przyciągały pokazy najnowszych modeli samochodów elektrycznych. W Strefie Elektromobilności prezentowały się Tesla, Hyundai, Opel Mokka czy Peugeot,
Audi, Volkswagen, Skoda, Cupra Born.
W trakcie poprzednich edycji targów ENEX specjalna strefa wystawiennicza MiastOZE była
miejscem branżowych spotkań oraz konsultacji inwestorów z wykonawcami i praktykami. Od
lat grono oczekujące wiedzy uczestniczy także
w Forum Fotowoltaicznym Solar+ i Ogólnopolskim Forum Pomp Ciepła, które organizuje Redakcja GlobEnergia. Podejmowane tematy to nie
tylko nowości, ale i problemy instalacyjne czy

nowatorskie sposoby wykorzystania fotowoltaiki
i pomp ciepła. Konferencja Energia PL porusza
kwestie związane z magazynowaniem energii.
Z merytorycznych spotkań w ramach HEAT not LOST
czerpią wiedzę zarządy, przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych, naukowcy oraz wszyscy, którzy dążą do poprawy efektywności energetycznej oraz produkcji energii w rozproszeniu.
W czasie targów ENEX przyznawane są nagrody
i wyróżnienia za magazynowanie i zarządzanie
energią, odnawialne źródła energii, sprzęt eksploatacyjny i narzędzia oraz konstrukcje OZE. Mocno
zauważani są także autorzy najciekawszych aranżacji stoisk targowych i sposobu promocji, którzy
otrzymują nagrodę TOP DESIGN. „Dobre praktyki
w dobrych rękach” to z kolei docenienie za najlepsze realizacje energetyczne i ekologiczne w Polsce.

