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CM2K

Tehnična navodila

Modul CM2K za vodenje
mešalni krogi za ogrevanje / TSV / recirkulacijo

za povezavo s kotli: PelTec, Cm Pelet-set Touch, BioTec-L
BioTec Plus, EKO-CKS P Unit, EKO-CKS Multi Plus

za povezavo in uporabo dodatkov
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Tehnična navodila CM2K2

Vsebina

VSEBINA

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Pazljivo preberite ta tehnična navodila, da lahko omogočite uporabo in prilagajanje CM2K modula čim bolj preprost. Ko 
preberete navodila, jih postavite na priročno mesto, kjer jih boste zlahka našli, če boste pozneje potrebovali več informacij 
o njih. Po uporabi preložite CM2K modul to načrtovano mesto za zmanjšanje onesnaževanja okolja.

TEHNIČNI PODATKI

OSNOVNI DELI

VSEBINA DOSTAVE

DODATNA OPREMA

VGRADNJA MODULA CM2K

POVEZAVO CM2K NA KOTEL

POVEZAVA VEČ MODULOV CM2K

PRIKLJUČEVANJE CM2K NA DRUGE NAPRAVE

POVEZAVA VHODA IN IZHODA

LED INDIKATORJI

KONFIGURACIJE

ZAGON CM2K

ROČNI TEST

IZBIRA PRIKAZA CM2K

PRIKAZ CM2K

PRIKAZ VRSTA KROGOV

PRIMERI PRIKAZOV CM2K

OPIS IN VREDNOTE PARAMETROV

OPIS VREDNOSTI IN PARAMETRI PO VRSTI KROGA
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Tehnični podatki

Vhodi

Izhodi

Izhodna moč

Napajanje
Max. moč
Poraba električne energije
Prerez prevodnika
IP zaščita
Temp. okolje
Masa CM2K modula
Materijal 
Dimenzije regulacije

Tehnični podatki tipala
Tip tipala
Min. prerez prevodnika
Max. prerez prevodnika

4x vhod tipala (NTC5K, 2x začetni vod/TSV, 1x zunanji, 1x rezerva)
2x vhod sobnega korektorja CSK
2x digitalni vhod (CSK-Touch: žična povezava)
1x napajanje 12VDC

4x polprevodnik (triak / 2x črpalka, 2x motorni pogon mešalnega ventila)

Triaki (4x) max. 200W

195-265V/50Hz

1-1,5 mm2
IP20 na EN
-10 do 40°C
715 g
Ognjevarna ABS (UL94V-0)
(ŠxVxG) 200x40x200

NTC5K
0,5-0,75 mm2
50 m

EC izjava o skladnosti
Izdelek je skladen z zahtevami veljavnih predpisov in je označen CE.
EC izjava o skladnosti je dostupna na voljo, obrnite se na proizvajalca.

VHODI:
- 4x vhod tipala (NTC5K tipalo - 2x začetni vod/TSV, 1x zunanje tipalo, 1x rezerva)
- 2x vhod sobnega korektorja CSK (možnost povezave s 3 ali 2 žicami - priključitev glede na vrsto kotla in različico 
                                                        programske opreme)
- 2x digitalni vhod (CSK-Touch: žična povezava)
- 1x 12VDC

IZHODI:
- 2x standardno (230V) - črpalka
- 2x standardno (230V) - motorni pogon

- 2x UTP priključek za povezovanje več modulov ali povezovanje dodatne opreme (WiFi box...)

DOSTAVA v kartonski škatli:
1x CM2K modul
2x NTC5K (začetni vod/tipalo TSV)
1x UTP kabel 5m
3x tiplo+vijak
10x vezalke
1x tehnična navodila

TEHNIČNI PODATKI CM2K

OSNOVNI DELI
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Vsebina dostave, dodatna oprema, vgradnja

VSEBINA DOSTAVE CM2K 

CM2K 
1X

Tipalo začetnega 
voda /

tipalo TSV
2X

UTP kabel L=5m
1X

Set
1x

(3 tiplo, 3 vijak, 
10 vezalke)

DODATNA OPREMA ZA CM2K

Pripomba:
Sobni korektor CSK ne v vsebini dostave.
Z modulom CM2K je možno uporabljati samo sobni korektor CSK podjetja Centrometal.
Možno je priključiti največ dva sobna korektorja, po enega za vsak krog.

Tipalo zunanje temperature OVT ni vključen v dobavo. 
Priložen je z nekaterimi kotli kot standard, pri nekaterih pa je potrebno dodatno naročiti.

VGRADNJA MODULA CM2K

Modul CM2K je nameščen na steno ali ravno trdo površino v zaprtem suhem prostoru.
Najprej je treba na mestu namestitve izvrtati 3 luknje s premerom 6 mm x 35 - 40 mm v skladu s spodnjo skico.
V luknje so vstavljeni 3 mozniki in vijak z razdaljo od stene pribl. 4 mm

Sa CM2K modula skinuti donji poklopac, objesiti ga na gornji vijak, umetnuti vijke u mjesta za pričvršćenje na zid na modulu 
te pritegnuti vijke u tiple u zidu.

~4 mm

155 mm

1
5
2
 m

m

17
0,

6 
m

m

6 m
m

obesiti

zategniti

zategniti

Sobni korektor CSK Zunanje tipalo OVT
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Povezavo CM2K na kotel

POVEZAVO CM2K NA KOTEL

PelTec
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PRIPOMBA:
oba UTP priključka modula CM2K imajo isto 
funkcijo in se uporabljata za priključitev na 
kotel ali za priključitev drugih dodatkov

Cm Pelet-set Touch

CM2K

1 2

BUS RJ45

CM2K

1 2

BUS RJ45

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

1

UTP
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Povezavo CM2K na kotel

POVEZAVO CM2K NA KOTEL

BioTec Plus CM2K
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EKO-CKS Multi Plus

CM2K

1 2

BUS RJ45

CM2K

1 2

BUS RJ45

UTP

UTP

UTP

UTP

1 2

UTP

1 2

UTP

UTP

PRIPOMBA:
pri EKO-CKS P Unit, dodatna oprema (in CM2K) 
lahko priključite na brezplačni priključek UTP na omari
ali kateri koli brezplačni priključek UTP na katerem koli
štampani pločšči v omari (vgrajene ploščice so odvisne od
oprema kotla)

PRIPOMBA:
pri EKO-CKS P Unit, dodatna oprema (in CM2K) 
lahko priključite na brezplačni priključek UTP na omari
ali kateri koli brezplačni priključek UTP na katerem koli
štampani pločšči v omari (vgrajene ploščice so odvisne od
oprema kotla)
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Povezava več modulov CM2K

Priključite lahko največ 4 module. Povezava se izvede s pomočjo UTP kablov. Uporabiti je treba UTP vhod / izhod 1
ali 2 (oba priključka imajo isto funkcijo / ni važno, na kaj sta povezana; brezplačen konektor se uporablja za povezavo več 
CM2K modula ali za priključitev drugih dodatkov).
Če je nameščen več kot en modul CM2K, mora biti na vsaki napravi nastavljen naslov (0-4). Naslovi so nastavljeni s 
pomočjo SW stikala na sami štampani plošči (ki se nahaja pod pokrovom terminalskih blokov za priključitev modula). Vrstni 
red povezave ni pomemben, število vezij je določeno z naslovom naprave, tj SW stikali (vsak od priključenih modulov mora 
imeti drugačen naslov, torej dve napravi ne smeta imeti enakega naslova).

on

dip

1
2

3
4

Naprava 1

1 - off
2 - off
3 - off
4 - off

on

dip

1
2

3
4

Naprava 2 1 - on
2 - off
3 - off
4 - off

Položaj
SW stikala

on

dip

1
2

3
4

Naprava 3 1 - off
2 - on
3 - off
4 - off

on

dip

1
2

3
4

Naprava 4 1 - on
2 - on
3 - off
4 - off

POVEZAVA VEČ MODULOV CM2K

CM2K 1 CM2K 2 CM2K 3 CM2K 4

1 2

Kotel

UTP

1 1 12 2 2

UTP UTP UTP

Dodatna 
oprema
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Priključevanje CM2K na druge naprave

PRIMJER SPAJANJA U KOMBINACIJI S DRUGIM UREĐAJIMA (CM-GSM, CMNET, CVT)

*Če je priključena vakuumska turbina CVT, jo je treba priključiti zadnji v seriji

Povezava se izvede s pomočjo UTP kablov. Vsaka dodatna naprava ima 2 UTP konektorja (razen CVT vakuumske 
turbine). Oba UTP priključka imajo isto funkcijo. Naprave je mogoče priključiti v poljubnem vrstnem redu, razen 
vakuumske turbine CVT, ki mora biti vedno na zadku, saj ima samo 1 UTP priključek.

PRIKLJUČEVANJE CM2K NA DRUGE NAPRAVE (CM WIFI-BOX, CM-GSM, CMNET, CVT)

1 2

CM-GSM CMNET

Kotel

UTP
UTP

UTP
UTP

*CVT 
(vakuum dovod peletov)

CM2K 

1 2

Cm WiFi-box

Kotel

UTP
UTP

UTP

CM2K 

Dodatna oprema
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Povezava vhoda in izhoda

POVEZAVA VHODA IN IZHODA

N F
230VAC

UTP2UTP1
BUS RJ45

2

1 2
A.COR 1

3

Tsp 1 Tos

1 2
A.COR 2

3

Tsp 2 Tspr

3

4

N
5

P1 C1 O1 P2 C2 O2
N N N N N

6

- Faze izhoda (L)*

- Skupne izhodne ničle (N)

Relejski izhodi

Vhodi kroga 2

Vhodi kroga 1

Napajanje

UTP vhodi/izhodi

1 2
EARTH1

3
7

Ozemljitev

4 1 2
EARTH2

3 1 2
EARTH3

3

8
Kabelska pritrdilna tirnica
kable pritrdite s tirnicami

P1 - črpalka kroga 1
C1 - motorni pogon kroga 1 - zapiranje
O1 - motorni pogon kroga 1 - odpiranje
P2 - črpalka kroga 2
C2 - motorni pogon kroga 2 - zapiranje
O2 - motorni pogon kroga 2 - odpiranje

*

Napajanje CM2K
potrebno je priključiti napajalnik 230V da lahko upravljate povezane črpalke in motorni pogoni

Skupna ozemljitev
priključite ozemljitev napajalnika in črpalko

Vhodi kroga 2
- A.COR 2- sobni korektor
- Tsp 2 - tipalo začetnega voda
- Tspr - rezerva (se ne uporablja)

Vhodi kroga 1
- A.COR 1- sobni korektor
- Tsp 1 - tipalo začetnega voda
- Tos - tipalo zunanje temperature

Vhodi/Izhodi za UTP kable
- priključite en vhod/izhod na kotel
- prosti vhod / izhod se uporablja za povezavo več modulov CM2K ali drugih 
  dodatkov

F2 - varovalka 1,6A - izhodi 2. krog
(črpalka, motorni pogon) 109
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F1 - varovalka 1,6A - izhodi 1. krog 
(črpalka, motorni pogon)

1
+ -

12VDC + -
D.COR2

+ -
D.COR1

Digitalni vhodi

1
2 3 5

6

7

77 8

4
10

9

Digitalni vhodi/izhodi

1a

1a

1 - Vhod (12V DC): 
Sobni korektorji CSK-Touch dovajajo 
napetost prek vhoda / izhoda D.COR, ko je 
kotel pod napetostjo.
OPCIJA - vhod (12V DC): lahko se 
uporablja za napajanje sobnih CSK-Touch 
korektorjev, ko kotel ni pod napetostjo 
(dodatna oprema: 12V DC usmernik)

1a - Digitalni vhodi/izhodi: 
Žična povezava sobnih korektorjev CSK-
Touch. Ni pomembno, na kateri izhod je 
priključen posamezni korektor, vendar je 
treba paziti, da je "+" na korektorju "+" na  
CM2K in obratno, da je "-" na korektorju in 
"-" na CM2K.



LED indikatorji

LED INDIKATORJI

PRIMERI LED INDIKATORJA

1. 2.
1. Krog

Trenutno nobena komponenta ne deluje
2. Krog

Trenutno nobena komponenta ne deluje

1.

1. Krog
Črpalka deluje; Mešalni ventil zapira

1.

1. Krog
Črpalka deluje; Mešalni ventil odpira

2.

2.

2. Krog
Črpalka deluje; Mešalni ventil zapira

2. Krog
Črpalka deluje; Mešalni ventil odpira

Vijak zgornjega 
pokrova (servis)

Vijak zgornjega 
pokrova (servis)

Vijak spodnjega
pokrova (dostop
vrstnim spojkama)

Vhod kabla (UTP, 
napajanje, tipala, črpalke, 
motorni pogoni, korektorji)

Vijak spodnjega
pokrova (dostop

vrstnim spojkama)

Statusna traka s 
LED diodama i 

simbolima

- stanje - označuje stanje modula CM2K; povezava s kotlom je v redu, kotel je priključen na napajanje in 
                vklopljen na glavnem stikalu (ne pomeni, da je modul CM2K priključen na napajanje (230 V)
- za delovanje črpalk in motornih pogonov je potrebno priključiti napajanje modula CM2K na napajanje (230 V)
- črpalka - označuje stanje črpalke (LED ON = črpalka deluje / LED OFF = črpalka ne deluje)

- motorni pogon - zapiranje (LED ON = motorni pogon zapira / LED OFF = motorni pogon ne deluje)

- motorni pogon - odpiranje (LED ON = motorni pogon odpira / LED OFF = motorni pogon ne deluje)

OPOMBA: motorni pogon - odpiranje in motorni pogon - zapiranje ne moreta delovati hkrati
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Konfiguracije

KONFIGURACIJE

Konfiguracijske in diagrame prikaza lahko vidite v tehničnih navodilih 

za uporabo regulacije.

Primer izbire sheme: PelTec

XXXX

Konfiguracijo morate izbrati v meniju Inštalacija pod PIN (samo pooblaščeni serviser).

PelTec - CM2K je mogoče vklopiti samo v konfiguracijah, ki vsebujejo hranilnik toplote ali hidravličnu kretnicu.

BioTec-L - CM2K je mogoče vključiti v vse konfiguracije (sheme), ker vsi uporabljajo hranilnik.

Cm Pelet-set Touch - CM2K je mogoče vključiti v vse konfiguracije (sheme), saj vsi uporabljajo hranilnik toplote, 
                                     hidravličnu kretnicu ali 4-potni mešalni ventil.

BioTec Plus - CM2K je mogoče vključiti v vse konfiguracije (sheme), ker vsi uporabljajo hranilnik.

EKO-CKS P Unit - CM2K je mogoče vključiti v vse konfiguracije (sheme), saj vsi uporabljajo hranilnik toplote, 
                               hidravličnu kretnicu.

EKO-CKS Multi Plus - CM2K je mogoče vključiti v vse konfiguracije (sheme), ker vsi uporabljajo hranilnik.
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Vrstni red prikazovalnikov in zaporedne številke parametrov v regulaciji ne morajo 
izrecno ustrezati prikazom v tem priročniku. Vrstni red prikaza in zaporedna številka 
parametrov sta odvisna od konfiguracije sistema, različice programske opreme in 
nastavitve regulacije.

Zagon CM2K

ZAGON CM2K

CM2K lahko vklopi samo pooblaščeni serviser v meniju Inštalacija (PIN). Za vklop regulatora CM2K je potrebno izbrati 
število modulov CM2K (vsak modul lahko poganja 2 kroga). Z izbiro števila modulov CM2K se vklopi (aktivira) možnost 
Regulator CM2K in v glavnem meniju se prikaže ikona Regulator/Kontrolnik / CM2K, ki bo na voljo uporabniku, ki bo lahko 
spremljal delovanje in spreminjal določene parametre.

X X X X

Primer vključitve CM2K: PelTec (1xCM2K - 2 kroga)

CM2K vključen

XXXX

Primer vključitve CM2K: BioTec-L (2xCM2K - 4 kroga)

CM2K vključen

Primer vključitve CM2K: Cm Pelet-set Touch (1xCM2K - 2 kroga)

CM2K vključen

OPOMBA: po vklopu katerega koli modula CM2K (2 kroga) je treba izbrati vrsto ogrevanja za vsak krog, 
                   da  bo to vezje aktivno in da se prikaže prikaz parametrov nastavitve kroga.
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Zagon CM2K

XXXX

Primer vključitve CM2K: EKO-CKS P Unit (1xCM2K - 2 kroga)

CM2K vključen

X X X X

Primer vključitve CM2K: BioTec Plus (1xCM2K - 2 kroga)

CM2K vključen

Primer vključitve CM2K: EKO-CKS Multi Plus (1xCM2K - 2 kroga)

XXXX
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Zagon CM2K, Ročno testiranje

CM2K vključen

PRIMJER SPAJANJA U KOMBINACIJI S DRUGIM UREĐAJIMA (CM-GSM, CMNET, CVT)

V tem meniju je mogoče vse izhode ročno testirati glede na porabnike / naprave, povezane s CM2K (črpalke, motorni 
pogoni). Vsaki krog je mogoče posebej testirati. Glede na število vključenih krogov se prikažejo njihove nastavitve in 
možnosti ročnog testa  za vključene kroge.

Primeri ročnih testnih menijev:

ROČNO TESTIRANJE

Primer:
TSV

Primer: 
Recirkulacija

Primer: 
Radiatorji/Talno/Konst. Temp.

Primer:
TSV + REC

OPOMBA:
- s pritiskom na gumb START zažene črpalko ali odpre / zapre
   motorni pogon in ta tipka postane STOP
- s pritiskom na gumb STOP črpalka ustavi ali odpre / zapre
   pogon in ta tipka ponovno postane START

- te možnosti se ročno zahtevajo za upravljanje določene izhodno/povezane 
  naprave, vendar je treba preveriti, ali je izhod dejansko aktiven in ali naprava 
  deluje.
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Izbira prikaza CM2K

IZBIRA PRIKAZA CM2K

Primer: PelTec

Primer: BioTec-L

Primer: Cm Pelet-set Touch

Primer: BioTec Plus

Primer: EKO-CKS P Unit

Primer: EKO-CKS Multi Plus
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Prikaz CM2K

PRIKAZ CM2K

Na zaslonu kotla je mogoče nadzirati delovanje vključenih in nastavljenih možnosti modula CM2K (vrsta kroga: radiatorji / 
Talno / Konstantna temp. / TSV / Recirkulacija / TSV+Recirkulacija; nastavite temp., izmerjene temp., delo črpalki, delo 
motornih pogona, vklopni časi, režim rada...).
Za dostop do pregleda možnosti CM2K morate pritisniti tipko       ali       na glavnem zaslonu (prikaže se novo okno z 
zaslonom CM2K ali orodno vrstico z dodatnimi gumbi za prikaz CM2K in drugih dodatkov). Če se želite vrniti v glavni 
pogled, pritisnite tipko       ali zasukajte poglede s tipko       . Če je nameščeno več kot CM2K, je na zaslonu CM2K mogoče 
s pritiskom na gumbe spremeniti prikaz želenih CM2K modulov (krogov)           (na enem zaslonu je en CM2K, torej dva 
kroga).

VRSTE KROGOV IN SIMBOLOV NA PRIKAZU CM2K

Krog 2 - talno ogrevanje
              sobni korektor
              nočni način

Krog 1 - radiatorsko ogrevanje
              sobni korektor
              dnevni način

Krog 4 - TSV

Krog 3 - konstantna temperatura
              sobni korektor
              dnevni način

Krog 6 - TSV + Recirkulacija
              Vklopni čas recirkulacije
              (delo omogočeno)

Krog 5 - Recirkulacija
              Vklopni čas recirkulacije
              (delo omogočeno)

Spremenite prikaz kroga
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Prikaz CM2K

PRIMERI PRIKAZOV CM2K

  1 - število krogov
  2 - mešalni vetnil z motornim pogonom
  3 - navedba delovanja motornega pogona
  4 - izmerjena temp. začetnega voda
  5 - izračunana temp. začetnega voda
  6 - navedba zahtev glede delovanja črpalke
  7 - črpalka
  8 - sobni korektor
  9 - vrsta ogrevalnega kroga
10 - nastavite temp. sobe
11 - oznaka temp. sobe

12 - vrednost nastavitve korekcije korektorja
13 - izmerjena temp. sobe
14 - oznaka načina dela
15 - oznaka vklopnih časa/dozvole dela
16 - izmerjena zunanja temperatura
17 - izmerjena temp. hranilinika toplote zgoraj
18 - izmerjena temp. hranilinika toplote spodaj
19 - oznaka TSV kroga za katere je vključena recirkul.
20 - izmerjena temp. TSV (topla sanitarna voda)
21 - izmerjena temp. HK (hidravlična kretnica)

5 6 7 16 8 9 10 11 12 1321

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12118 13 143 15

417 3 14

1. krog - Talno / sobni korektor / dnevni način (čez tablico)
2. krog - Talno / sobni korektor / nočni način

3. krog - krog konstantne temperature / sobni korektor / 
               dnevni način
4. krog - krog TSV

5. krog - krog recirkulacije / recirkulacija vremenski 
               omogočena
6. krog - krog TSV + recirkulacija / recirkulacija vremenski 
               onemogočena

19 9 14 15

9 9 15 149 20

9

21
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Nastavitev modul CM2K, opis in vrednote parametrov

NASTAVITEV MODUL CM2K

Začetno nastavitev obratovalnih parametrov modula CM2K mora opraviti pooblaščeni serviser, ker se aktiviranje modula 
in določeni nastavitveni parametri nahajajo v meniju Inštalacija (PIN). Po vklopu modula CM2K se v glavnem meniju 
prikaže nova ikona CM2K. V določenem meniju lahko uporabnik spremeni določene parametre ogrevalnih krogov.

OPOMBA: za vsak parameter se navede, ali ga lahko serviser in uporabnik  spremeni ali samo servisni serviser .(S/K) (S)

PRIMER: Prikaz menija CM2K pod menijem Inštalacija (PIN) - parametri označeni  se prikaže tudi pod  (S/K)
                menijem CM2K v glavnem meniju in na voljo za uporabniške nastavitve.

OPIS IN VREDNOTE PARAMETROV

OPOMBE: 
- v začetnem prikazu določenega kroga (pred nastavitvijo) so prisotni samo nekateri parametri (X. krog / čas ventila / način  
  ogrevanja / korektor). Po izbiri vrste ogrevanja se v glavnem meniju ogrevalnega kroga prikažejo drugi parametri glede na 
  vrsto izbranega kroga.
- določeni parametri so odvisni od tipa kotla, na katerega je nameščen modul CM2K in je zaslon temu prilagojen, tj. nekateri 
  parametri so prikazani ali ne prikazani, odvisno od kotla, na katerega je priključen modul CM2K.

Primer: število krogov - izklopljeno Primer: število krogov - 2 CM2K (4 kroga)

Primer: vrsta ogrevanja - radiatorji

Primer: vrsta ogrevanja - izklopljeno

Primer: vrsta ogrevanja - radiatorji Primer: vrsta ogrevanja - radiatorji

Štetje krogov (S)
S tem parametrom izberemo število modulov CM2K, 
torej število krogov (1 CM2K = 2 kroga).
Z izbiro številke modula CM2K in potrditvijo se vklopi zgoraj
parameter.

X. krog  (v tem primeru - 1. krog)(S/K)
Vklop in izklop posameznega kroga.
S tem parametrom se lahko želeni krog izklopi / vklopi 
(nastavljeni parametri kroga so shranjeni). 1. krog Vklop

Tovarniška izbor

Vklop/Izklop

Čas ventila (S/K)
Nastavitev hitrosti pogonskega motorja mešalnega ventila za ogrevalni krog.
Ta parameter nastavi hitrost pogona motorja na 90 ° (odprto / zaprto). Prilagoditi je treba glede na hitrost nameščenega 
motornega pogona.

Čas ventila 120 s

Tovarniška izbor

10-300 s

Način ogrevanja (S)
Nastavitev vrste ogrevalnega kroga.
S tem parametrom lahko izberete vrsto ogrevalnega kroga. Po izbiri vrste ogrevalnega kroga bodo ostali parametri kroga 
prikazani v glavnem meniju kroga glede na vrsto izbranega kroga.

Štetje krogov Izklop

Tovarniška izbor

Izklop / 1xCM2K...4xCM2K

Način ogrevanja

Tovarniška izbor

Onemogočeno/Radiatorji/Talno/Konstantna temp./TSV/*Bazen/Recirkulacija/TSV+RecirkulacijaOnemogočeno

* se ne uporablja
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Nastavitev modul CM2K

Korektor (S)
Prilagodite, ali obstaja sobni korektor ali ne in vrsta sobnega korektorja.
S tem parametrom nastavimo, ali se uporablja sobni korektor ali ne, način povezave in način delovanja korektorja.

OPIS IN VREDNOTE PARAMETROV PO VRSTI KROGA

X. krog  - glej stran 18(S/K)
Čas ventila  - glej stran 18(S)
Način ogrevanja  - glej stran 18(S)
Korektor  - glej stran 19(S)

Krivulja gretja (S/K)
Ta parameter določa krivuljo gretja.
Krivulja ogrevanja je eden od parametrov za izračun temperature začetnega voda.

Zunanja temperatura

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 z
a

če
tn

e
g

a
 v

o
d

a

K
o

e
fic

ie
n

t

Koeficient

Korektor Izklop

Tovarniška izbor

Izklop/Analog. korektor/Sobna temp. (2 žice)/Digital korektor./Reg. Vodenje

Korektor vklop: standardno spajanje Centrometal CSK sobnog korektora preko 3 žice (mjerenje i prikaz temp. sobe te 
                           korekcija korektora).
Sobna temp. (2 žice): standardni priključek sobnega korektorja Centrometal CSK s tremi žicami (merjenje in prikaz 
                                    temperature prostora in korekcija korektorja).
Reg. Vodenje: vodenje črpalke kroga z zunanjom regulacijom kroga ogrevanja in njegova zahteva za ogrevanje in 
                        delovanje črpalke.

RADIJATORJI / TALNO

Krivulja gretja 1.0

Tovarniška izbor

0.1 - 4.0

Tehnična navodila CM2K 19



Nastavitev modul CM2K

Dnevna / Nočna temperatura (S/K)
Izbira načina delovanja ogrevalnega kroga.
Ta parameter določa način delovanja ogrevalnega kroga. Z izbiro Dnevne temp. ogrevalni krog vedno deluje v skladu z 
nastavljeno dnevno temperaturo, tako da izberete Nočna temperatura ogrevalni krog vedno deluje v skladu z nastavljeno 
nočno temp., in z izbiro Tabele 1/2 ogrevalni krog samodejno spremeni delovanje med nastavljeno dnevno in nočno 
tempo. glede na časovne intervale iz Tabele 1/2.

število krogovdan v tednu
gumb za izbor

celega dana

dnevna temp.

nočna temp.

gumb nazaj

polja (gumbi)
za nastavitev 
časa (tipke)

gumb COPY
(kopiraj)

gumb PASTE
(prilepi)

izbran cel dan

gumb za 
potrditev

Dnevna/nočna temp. Dnevna temp.

Tovarniška izbor

Dnevna temp./Nočna temp.

Tabela 1 / Tabela 2 (S/K)
Nastavitev tabele s časom spremembe med dnevno in nočno temperaturo. Za vsak dan je mogoče nastaviti 3 spremembe 
načina. Izberete lahko cel dan v tednu in kopirate in prilepite iste nastavitve na kateri koli dan v tednu. Po kakršnih koli 
nastavitvah jih morate potrditi s tipko za potrditev, da spremembe shranite. Nastavite lahko 2 tabeli, od katerih je lahko 
samo ena aktivna.
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Nastavitev modul CM2K

Korekcijski koef. (S/K)
Prilagoditev koeficienta korekcije sobnog korektora.
Taj parametar določa koliko koeficient korekcije sobnog korektora se bodo upoštevali pri izračunu temp. začetnega voda. 
Višji kot je ta koeficient, bolj bo vplival na temp. začetnega voda. Ta parameter se uporablja samo, če je nameščen sobni 
korektor.

Korekcijski koef. 1.0

Tovarniška izbor

0.1 - 5.0

Črpalka izkl. (S/K)
Ta meni se uporablja za nastavitev parametrov izklopa črpalke ogrevalnega kroga glede na zunanjo temperaturo in 
nastavitev v tem meniju (ne vpliva na TSV in recirkulacijo).
Sestavljen je iz 3 možnosti: ZunanjaT / Zun. temp. razlika / Čas

ZunanjaT (S/K)
Prilagoditev zunanje temperature.
Ta parameter določa, pri kateri zunanji temperaturi toplotna črpalka se bo ugasnila.

ZunanjaT 20°C

Tovarniška izbor

0 - 40°C

Zun. temp. razlika (S/K)
Nastavitev razlike/diference.
Ta parameter določa, pri katerem diferencialu se toplotna črpalka ponovno zažene in ponastavi čas zakasnitve.

Čas 30 min

Tovarniška izbor

0 - 600 min

Čas (S/K)
Nastavitev časa.
Ta parameter določa časovno zakasnitev izklopa črpalke, ko je dosežena temperatura izklopa črpalke.

Zun. temp. razlika 2°C

Tovarniška izbor

0 - 5°C

Min. temperatura radiatorja / talna / konstantne temp. (S)
Nastavitev minimalne temp. začetnega voda.
Ta parametar določa kolika je mogoča min. temp. začetnega voda mešalnega kroga ogrevanja.

Min. temp. radiatorja/talna/konstantna 20°C

Tovarniška izbor

20 - 90°C

Max. temperatura radiatorja / talna / konstantne temp. (S)
Nastavitev maksimalne temp. začetnega voda.
Ta parametar določa kolika je mogoča max. temp. začetnega voda mešalnega kroga ogrevanja..

Max. temp. radijatorja/talna/konstantna 90°C

Tovarniška izbor

20 - 90°C

Dnevna sobna temperatura (S/K)
Nastavitev dnevne sobne temp.
Ta parameter določa želeno dnevno temperaturo ogrevalnega kroga.

Dnevna sobna temp. 20°C

Tovarniška izbor

5.0. - 30.0°C

Nočna sobna temperatura (S/K)
Nastavitev nočne sobne temp.
Ta parameter določa želeno nočno temperaturo ogrevalnega kroga.

Nočna sobna temp. 20°C

Tovarniška izbor

5.0. - 30.0°C

dT črpalka izklop (S)
Nastavitev razlike/diference sobnog korektorja.
Ta parameter določa, za koliko °C mora biti izmerjena sobna temperatura višja od nastavljene, da izklopite črpalko 
ogrevalnega kroga (uporablja se samo, če je vgrajen sobni korektor).

dT črpalka izklop 0.5°C

Tovarniška izbor

0.0. - 3.0°C

dT črpalka vklop (S)
Nastavitev razlike/diference sobnog korektorja.
Ta parameter določa, za koliko ° C mora biti izmerjena sobna temperatura nižja od nastavljene, da vklopite črpalko 
ogrevalnega kroga (uporablja se samo, če je vgrajen sobni korektor).

dT črpalka vklop 0.5°C

Tovarniška izbor

0.0. - 3.0°C
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X. krug  - glej stran 18(S/K)
Čas ventila  - glej stran 18(S)
Način ogrevanja  - glej stran 18(S)
Korektor  - glej stran 19(S)
Črpalka izkl.  - glej stran 21(S/K)
Dnevna sobna temperatura  - glej stran 21(S/K)
Nočna sobna temperatura  - glej stran 21(S/K)
Dnevna / Nočna temperatura  - glej stran 20(S/K)
Tabela 1  - glej stran 20(S/K)
dT črpalka izklop  - glej stran 21(S)
dT črpalka vklop  - glej stran 21(S)
Čas prehoda  - glej stran 22(S/K)

Nastavitev modul CM2K

KONSTANTNA TEMPERATURA

Dnevna konstatna temperatura (S/K)
Nastavitev dnevne temperature začetnega voda.
Ta parameter določa želeno temp. začetnega voda za dnevni način delovanja. Dnevna konst. temp. 60°C

Tovarniška izbor

20 - 90°C

Nočna konstatna temperatura (S/K)
Nastavitev nočne temperature začetnega voda.
Ta parameter določa želeno temp. začetnega voda za nočni način delovanja. Nočna konst. temp. 60°C

Tovarniška izbor

20 - 90°C

TSV

X. krog  - glej stran 18(S/K)
Vrsta grijanja  - glej stran 18(S)

Temperatura TSV (S/K)
Nastavitev temperature TSV hranilnika.
Ta parameter nastavi želeno temperaturo hranilinika TSV (tople sanitarne vode). Temperatura TSV 50°C

Tovarniška izbor

40 - 80°C

Diferenca TSV (S/K)
Nastavitev diference TSV hranilnika.
Ta parameter nastavi želenu diferencu hranilinika TSV (tople sanitarne vode). Diferenca TSV 5°C

Tovarniška izbor

4 - 40°C

Čas prehoda (S/K)
Ta parameter se uporablja samo, če v ogrevalnem krogu ni sobnega korektorja, ker regulacija nima informacij o sobni 
temperaturi. To je čas, ko domnevamo, da bo sistem pri prehodu iz dnevnega v nočni način dosegel nastavljeno sobno 
temperaturo in obratno, to je čas, ko se bo temperatura dovoda optimalno 
prilagodila za dosego hitrega prehoda.

Opombda:
Če je sobni korektor "CSK" (dodatna oprema) povezan z modulom CM2K, se parameter "Čas prehoda" ne uporablja ali ne 
deluje.

Čas prehoda 3600 s

Tovarniška izbor

0 - 18000 s

Urnik TSV (S/K)
Nastavitev urnika TSV.
Ta parameter določa, ali so časi urnika
izklopljeno ali vklopljeno in aktivna tabela je izbrana glede na
na katere bodo delovali urniki.

Urnik TSV Izklop

Tovarniška izbor

Izklop / Tabela 1 / Tabela 2

Tabela 1 / Tabela 2 (S/K)
Nastavitev tabel urnika TSV.
Ta parameter nastavi tabele, v skladu s katerimi bodo delovali urniki. Aktivna je lahko le ena tabela.

RECIRKULACIJA

X. krog  - glej stran 18(S/K)
Način ogrevanja  - glej stran 18(S)

TSV krog (S)
Izbira TSV kroga, v katerem je vgrajena recirkulacija.
Izbrati je treba krog TSV za katere se hoče vključiti recirkulacijo. Izbira kroga je odvisna od načina delovanja TSV 
hranilinika (kotel ali en od krogov ogrevanja CM2K modula).
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Nastavitev modul CM2K

število krogovdan v tednu
gumb za izbor

celega dana

delo omogočeno

delo onemogočeno

gumb nazaj

polja (gumbi)
za nastavitev 
časa (tipke)

gumb COPY
(kopiraj)

gumb PASTE
(prilepi)

izbran cel dan

Čas izključene recirkulacije (S/K)
Čas nedelovanja črpalke za recirkulacijo.
Nastavitev časa nedelovanja črpalke za recirkulacijo, ko je recirkulacija aktivna.

Tabela recirkulacije (S/K)
Tabela dela in prepoved dela recirkulacije.

Čas vključene recirkulacije (S/K)
Čas delovanja črpalke za recirkulacijo.
Nastavitev časa obratovanja črpalke za recirkulacijo, ko je recirkulacija 
aktivna.

Čas vključene recirk. 5 min

Tovarniška izbor

0 - 1440 min

Čas izključene recirk. 5 min

Tovarniška izbor

0 - 1440 min

gumb za 
potrditev

Vgrajen senzor (S)
SE NE UPORABLJA
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Nastavitev modul CM2K

X. krog  - glej stran 18(S/K)
Način ogrevanja  - glej stran 18(S)
Temperatura TSV  - glej stran 22(S/K)
Diferenca TSV  - glej stran 22(S/K)
Čas vključene recirkulacije  - glej stran 23(S/K)
Čas izključene recirkulacije  - glej stran 23(S/K)
Urnik TSV  - glej stran 22(S/K)
Tabela 1  - glej stran 20(S/K)
Tabela recirkulacije  - glej stran 23(S/K)

TSV + RECIRKULACIJA

TEHNIKA GRIJANJA

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvaška

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

Podjetje Centrometal d.o.o. ne prevzema odgovornosti za možne napake v teh tehničnih navodilih, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak pri prepisovanju ali prevajanju. Vse slike in sheme so približne in vsako je
treba prilagoditi resničnemu stanju na terenu. V vsakem primeru si podjetje pridržuje pravico, da v svoje lastne proizvode vnese spremembe, za katere meni, da so potrebne.


