
 



Termostat do sterowania ogrzewaniem 
piecami akumulacyjnymi z rozładowaniem 

dynamicznym. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
VIATERM PA  jest elektronicznym, regulatorem 
temperatury dedykowanym do pieców 
akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym 
marki AEG oraz DIMPLEX. 
Podstawowe zalety to: 
 

• Płynne sterowanie pracą wentylatora 
wydmuchującego ciepłe powietrze z pieca. 

• Wyświetlanie temperatury rzeczywistej 
i zadanej za pomocą wyświetlacza 
cyfrowego. 

• Zapamiętywanie wartości nastaw 
temperatury komfortowej i ekonomicznej 
podczas braku napięcia zasilania. 

• Sygnalizacja optyczna stanów pracy 
regulatora. 

• Montaż na szynie DIN. 
• Możliwość obniżenia temperatury 

komfortowej do temperatury ekonomicznej 
poprzez programator (zegar).  

• Zamontowanie kilku regulatorów VIATERM 
we wspólnej tablicy umożliwia centralne 
sterowanie temperaturą w kilku 
pomieszczeniach z Możliwość obniżenia 

temperatury komfortowej do temperatury 
ekonomicznej poprzez zewnętrzny 
programator (zegar) dla grupy lub grup 
pieców (pomieszczeń).  Patrz rys. w 
punkcie 2. 
 

 
Termostat VIATERM PA  ma obudowę wykonaną 
z tworzywa sztucznego, przystosowaną do 
montażu na szynach DIN EN 50022, zajmującą 
szerokość 2 modułów. Na płycie czołowej 
znajduje się 2 - cyfrowy wyświetlacz, diody LED 
sygnalizujące stany pracy oraz 3 przyciski 
sterowania i programowania. W dolnej części 
urządzenia umieszczona jest listwa zaciskowa 
umożliwiająca przyłączenie zasilania, sterowania 
temperaturą zadaną i obwodu sterowanego 
(wentylatora). W części górnej złącze do 
przyłączenia czujnika temperatury. Termostat 
oferowany jest wraz z czujnikiem wbudowanym 
w element serii Optima marki Polo nr 
kat.12011502. Na zamówienie czujnik może być 
wbudowany w osprzęt instalacyjny innej marki 
np. Legrand. Oferujemy też czujnik umieszczony 
w obudowie przemysłowej z tworzywa 
sztucznego. 
 

                         

 
 

Czujnik w obudowie przemysłowej 
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Czujnik zabudowany w elemencie serii Optima 
marki Polo nr kat.12011502 
 

 

1. Ogólny opis termostatu i jego wła ściwo ści:  



 
 
Regulator VIATERM PA  jest specjalistycznym 
regulatorem temperatury przystosowanym do 
pracy z wentylatorem (jako elementem 
wykonawczym) wydmuchującym strumień 
ciepłego powietrza w obszar roboczy. Typowe 
zastosowanie do sterowania wentylatorem pieca 
akumulacyjnego z rozładowaniem dynamicznym  
marki AEG oraz DIMPLEX. 
W czasie, gdy nie ma potrzeby utrzymywania 
temperatury komfortowej możemy uzyskać 
obniżkę temperatury ∆T = 3,0 OC (ustawienie 
fabryczne). Moment obniżenia i czas trwania 
temperatury obniżonej może być sterowany 
przez programator (zegar). 
Jeżeli w kilku różnych pomieszczeniach chcemy 
utrzymać jednocześnie temperaturę komfortową 
i obniżoną w tym samym czasie, to możemy 
jednym zegarem przełączyć jednocześnie całą tę 
grupę pomieszczeń z TK na TE lub z TE na TK  
Zauważmy, że w każdym z tych pomieszczeń 
może być inny poziom temperatury komfortowej 
czy ekonomicznej, bo temperatury są sterowane 
termostatami przypisanymi indywidualnie do 
każdego z pomieszczeń. Tak więc projektując 
ogrzewanie w danym obiekcie możemy 
wyodrębnić grupy pomieszczeń o takich samych 
potrzebach w zakresie cyklów grzewczych i 
niekoniecznie takich samych temperaturach. 
Należy pamiętać że jeden termostat przypisany 
jest do jednego pomieszczenia nie zależnie od 
ilości pieców akumulacyjnych znajdujących się w 
tym pomieszczeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zasada pracy regulatora polega na 
kilkustopniowej zmianie prędkości wentylatora w 
zakresie temperatur poniżej temperatury 
zadanej. Przedział aktywnej pracy wentylatora 
określony jest przez parametr regulatora zwany 
zakresem proporcjonalności; fabrycznie jest  
ustawiony zakres Zp=3º C.  
Zakres proporcjonalności mówi o tym, w jakim 
przedziale temperatur poniżej temperatury 
zadanej wentylator zmienia swoje obroty. Inaczej 
mówiąc, im temperatura zmierzona bardziej 
odbiega od temperatury zadanej, tym większa 
jest prędkość obrotowa wentylatora. Przy 
przekroczeniu zakresu proporcjonalności 
prędkość wentylatora jest maksymalna i nie 
ulega już dalszemu zwiększaniu. Ustawienie 
fabryczne: Tc=25º C i Zp=3.0º C oznacza, że 
przy temperaturze 22º C i poniżej wentylator 
pracuje pełną mocą. W przedziale 22 - 25º C 
mamy pięciostopniową regulację mocy 
wentylatora, kolejne stopnie włączają się, co 
0,6º C. 

3. Zasada działania  

2. Zastosowanie  



 
 
Termostat należy montować w rozdzielnicach 
wnętrzowych na szynie DIN. W celu 
zamocowania termostatu na listwie należy 
odchylić zaczep mocujący za pomocą wkrętaka. 
Nie wolno wciskać termostatu na siłę, gdyż grozi 
to uszkodzeniem obudowy. Obudowa zajmuje 
szerokość dwóch modułów (razem 35mm). 
Obwód sterujący powinien być zabezpieczony 
wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym tak, aby 
spełnić warunek szybkiego samoczynnego 
wyłączenia zasilania. 
Regulator przystosowany jest do współpracy z 
czujnikiem termistorowym NTC-15k. 
Do sterowania temperaturą pomieszczeń 
stosujemy czujnik w obudowie (powietrzny). 
Czujnik powinien być zamocowany na ścianie na 
wysokości ok. 1,5 m od podłoża. Miejsce 
zamocowania  powinno zapewnić swobodny 
dostęp przepływu powietrza i nie powinno 
znajdować się w pobliżu okien, drzwi, 
przewodów kominowych, na ścianach 
zewnętrznych ze słabą izolacją cieplną, w 
miejscach nasłonecznionych lub w pobliżu źródeł 
ciepła. 
Do termostatu dołączony jest standardowo 
czujnik wbudowany w element serii Optima 
marki Polo nr kat.12011502 lub zależnie od 
potrzeb czujnik wbudowany w element wybranej 
serii osprzętu.  
 
Uwaga: Zaleca si ę staranne wł ączanie 
regulatora pod napi ęcie. Podł ączenie 
przewodu L (fazowego) pod zły zacisk grozi 
uszkodzeniem termostatu. 
 
Schemat poł ączeń elektrycznych – patrz 
punkt 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oznaczenie przycisków i diod 

 

Sygnalizacja wyświetlania wartości 
zadanej temperatury komfortowej Tc 
Wyświetlana wartość może zostać 
zmieniona przyciskami     

 

Sygnalizacja wyświetlania wartości 
obniżki temperatury ∆ T Wyświetlana 
wartość może zostać zmieniona 
przyciskami    

 

Sygnalizacja załączenia wentylatora. 

 

Świecenie ciągłe – regulator 
wyłączony; 
Miganie – przekroczenie zakresu 
temperatury lub awaria czujnika. 

 

SET  
Przycisk służący do wyboru funkcji. 

 

Przyciski zwiększania lub 
zmniejszania wyświetlanej wartości. 

 
 
Znaczenie wskaza ń wyświetlacza 

 

Stan awaryjny: sygnalizacja 
zwarcia czujnika. 

 

Stan awaryjny: temperatura 
mierzona czujnikiem przekracza 
zakres pracy regulatora 

 

Stan awaryjny: temperatura 
mierzona czujnikiem jest niższa niż 
-20°C lub rozwarcie czujnika. 

 
Wyświetlacz może również zasygnalizować 
(wyświetlić) wartość temperatury istotnie 
odbiegającą od rzeczywistej lub sygnalizować 
błąd w sytuacji, gdy podłączony jest niewłaściwy 
czujnik (np. od innego regulatora), dlatego nie 
zaleca się stosowania czujników innych 
producentów. 
 
 
 
 
 

5. Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne  4. Instrukcja monta żu 



 
 
Pierwsze wł ączenie regulatora  
Po podaniu napięcia urządzenie jest w fazie 
rozruchu – następuje sprawdzenie czujnika oraz 
stabilizacja parametrów; wyświetlacz przez ok. 5 
sek. pokazuje symbole Px gdzie x-oznacza 
wersję oprogramowania a następnie wyświetlana 
jest temperatura mierzona w stopniach 
Celcjusza lub sygnalizowany jest stan awaryjny. 
Regulator jest gotowy do pracy z następującymi 
parametrami: 
temperatura komfortowa TC =25  OC, 
obniżka temperatury ∆T = 3.0 OC, 
Zakres proporcjonalności ZP = 3.0. 
 
W stanach awaryjnych miga prawa dolna 
dioda , zaś wyświetlacz pokazuje ,  
lub  (patrz tabela „Znaczenie wskazań 
wyświetlacza”). 
 
 
Nastawianie parametrów pracy 
termostatu 
 
W stanie ustalonym wyświetlacz pokazuje 
temperaturę mierzoną (temperaturę rzeczywistą 
w pomieszczeniu). Naciskanie przycisku  
wyświetlenie kolejno: 
 
1 – aktualnie mierzoną temperaturę w °C; 
2 – temperaturę zadaną komfortową [TC] w °C; 
 
3 – wartość obniżenia temperatury ∆T; wartość 
ta definiuje  nam poziom temperatury 
ekonomicznej TE według zależności:  
 

TE = Tc - ∆T 
 
W czasie, gdy wyświetlacz pokazuje wartości 
zadane temperatury– cyfry wyświetlacza pulsują, 
a przyciski  oraz  są aktywne i za ich 
pomocą można zmienić wyświetlaną wartość. 
Wartość obniżenia temperatury ∆T ustawiana 
jest z dokładnością 0,1°C.  
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku  
lub   powy żej 1s. powoduje szybk ą, ciągłą 
zmianę wyświetlanej warto ści . 
 
Powrót do stanu ustalonego z trybu 
programowania następuje po naciśnięciu 
przycisku  lub samoczynnie po czasie ok. 8s, 
licząc od momentu ostatniego naciśnięcia 
dowolnego przycisku. Po wyjściu z trybu 

ustawiania temperatur cyfry wyświetlacza 
przestają pulsować i świecą się światłem 
ciągłym.  
 
Wyłączanie regulatora.  W stanie ustalonym, 
gdy wyświetlacz pokazuje temperaturę mierzoną 
można wyłączyć regulator poprzez wciśnięcie i 
przytrzymanie przez czas ok. 7 sek. 
przycisku . Następuje blokada przekaźnika 
sterującego i wyłączenie ogrzewania. Stan 
wyłączenia sygnalizowany jest ciągłym 
świeceniem diody . Aby włączyć regulator 
ponownie należy wcisnąć i przytrzymać przez 
czas ok. 7 sek. przycisk .  
 
Kalibracja 
Zaleca się po kilku dniach od uruchomienia 
ogrzewania zmierzenie temperatury w 
pomieszczeniu dokładnym termometrem i 
porównanie jej z wartością aktualnie mierzoną 
przez termostat. Jeżeli wskazania nie są zgodne 
to możemy przeprowadzić kalibrację termostatu. 
Do kalibracji służy potencjometr dostępny po 
zdjęciu górnej osłony zacisków (czujnika). 
 
Przywracanie ustawie ń fabrycznych 
Aby odtworzyć nastawy fabryczne regulatora 
(TC =25  OC,  ∆T = 3.0 OC, ZP = 3.0)  należy: 
 - odłączyć  regulator od napięcia zasilania 
 - nacisnąć przycisk [+]  
 - trzymając przycisk włączyć zasilanie 
regulatora i czekać, 
- po 5-ciu sekundach (cały czas trzymamy 
przycisk) na wyświetlaczu pojawią  się  litery CC  
co oznacza że regulator wrócił do nastaw 
fabrycznych. 
- po kolejnych 5 sek. regulator samoczynnie 
przejdzie do trybu normalnej pracy. 
Po konsultacji z serwisem fabrycznym możliwa 
jest zmiana zakresu proporcjonalności Zp oraz 
zmiana opóźnienia wyzwalania tyrystora 
sterującego konieczna przy innych typach 
wentylatorów niż te, dla których opracowano ten 
regulator tj. Dimplex i AEG. 
Złe dopasowanie nastaw regulatora do 
parametrów innych wentylatorów nie grozi ani 
uszkodzeniem wentylatora, ani uszkodzeniem 
termostatu, ale może skutkować występowaniem 
charakterystycznego warkotu lub innych efektów 
akustycznych (stukanie) – należy wówczas 
skontaktować się z wytwórcą. 
 

6. Instrukcja obsługi  



 

 
 

Napięcie robocze 
(zasilające)  

~230 V AC +/-/10% 

Wyjście napięciowe ~230 V AC +/-/10%  

Maks. obciążenie  100VA 

Zakres pomiaru 
temperatury 

od -5°C do 99°C 

Zakres regulacji  
temperatury 

od 1°C do 90°C 

Zakres regulacji obniżenia 
temperatury 

od 0,1°C do 9,9°C 

Trwałość łączeniowa 
przekaźnika 

100000 cykli (3600W) 

Klasa ochrony    II 

Stopień ochrony obudowy 
regulatora 

 IP 40 

Zakres temperatury pracy od -10°C do 40°C  

Czujnik temperatury półprzewodnikowy 
NTC 

Maks. dł. przewodu 
czujnika 

25 m grubszego ni ż  
  2x0,5mm 2 

Sposób montażu na szynie DIN 

Ciężar (bez czujnika) : ~ 90g 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZT - zegar taryfowy 
ZEK - zegar przełączający temperaturę 
TR - czujnik temperatury (wyniesiony) 
W - wentylator pieca dynamicznego sterowany 
przez TR 
G - grzałki podłączone zgodnie z instrukcją 
montażu pieca na 230V lub 400V 
ST - stycznik ładowania pieca przez ZT 
Viaterm PA - regulator temperatury z czujnikiem 
TR 
PA - piec akumulacyjny 

8. Wymiary gabarytowe  7. Dane Techniczne  

9. Schemat poł ączeń 


