IRC regulace MUT
POPIS

Systém řízení teploty místností IRC je systém pro řízení nesoučasného vytápění, příp. chlazení, což
znamená, že umožňuje regulaci teploty v jednotlivých místnostech objektu podle časového programu. Pro
každou místnost je možné naprogramovat naprosto individuální časový harmonogram. Systém měří teploty
v jednotlivých místnostech a porovnává je s požadovanými hodnotami. Na základě zjištěné teplotní
odchylky ovládá výkon topného systému v dané místnosti. Podle celkového požadavku na potřebu tepla
může též ovládat oběhové čerpadlo a kotel nebo jiný zdroj tepla. Základem systému je řídicí jednotka, která
je v objektu zpravidla pouze jedna (pro složitější aplikace jich však může být i více) a slouží k ovládání a
nastavování celého systému. V každé regulované místnosti se nachází místní jednotka, která měří teplotu
v místnosti, pomocí termopohonu řídí výkon radiátoru a umožňuje též ruční změny teplotního režimu v této
místnosti.

BLOKOVÉ SCHÉMA
OBJEKT

1 až 30 objektů

485/232

ŘÍDICÍ JEDNOTKA
PC/modem

RADIÁTOR
okenní snímač

JEDNA MÍSTNOST

30x

MÍSTNÍ JEDNOTKY

Ovládání čerpadla

TEPELNÝ ZDROJ

Ovládání kotle
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PARAMETRY SYSTÉMU
Systém je určen pro nasazení v jednodušších objektech i složitějších systémech – je jej možno použít v
rodinných domcích (jedna řídicí jednotka), panelových domech (řídicí jednotka v každém bytě nebo patře,
propojení jednotek sběrnicí s možností nastavení parametrů z připojeného PC. Najde uplatnění i
v hotelech, penzionech (možnost omezení nekvalifikovaných zásahů hostů do nastavení systému).
Počet řídicích jednotek
Počet adresovatelných místních jednotek
Možnost rozdělení přístupu ovládání řídicí jednotky až pro 30 nezávislých uživatelů (objektů)
Objektem je míněno například: jeden byt, jedno podlaží, prostory užívané jedním uživatelem.
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NAPÁJENÍ
Pro napájení systému IRC30 je možno použít libovolný zdroj ss napětí 12 – 15V s proudovou zatížitelností
minimálně odpovídající součtu proudových spotřeb všech připojených komponent (IRC30 R, IRC30 P a
IRC30 Re).
V jednodušších systémech je možno použít jeden centrální napájecí zdroj (24V, 12V), rozsáhlejší systémy
mohou využívat napájení z více zdrojů v optimálních uzlových bodech.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA IRC30 R
-

napájení
povolené přepětí
proudová spotřeba
jm.příkon

12 – 15V
kategorie II dle IEC 664
80mA
1,5VA

-

max. provozní teplota
maximální vlhkost
rozměry
hmotnost
zálohování paměti
použitý zál.zdroj

5 až 40 C
80%
3
125x83x35 mm
100 g
o
1 měsíc (při teplotě 25 C max)
lithiová baterie CR2025

o

2

Řídicí jednotka je mikroprocesorový systém, vybavený LCD displejem a klávesnicí, který umožňuje obsluze
naprogramování a nastavení funkce topení v bytě. V rámci bytu umožňuje kontrolovat funkci topení a
sledovat teploty v jednotlivých místnostech. Je propojena nadřazenou sběrnicí s počítačem, z kterého je
možno provádět nebo měnit nastavení jednotlivých objektů, provádět diagnostiku apod.
Řídicí jednotka může být společná až pro 30 místních jednotek s libovolným rozdělením do objektů, tj.
v extrémních případech 30 objektů po jedné místnosti, až po 1objekt s 30 místnostmi. Každý uživatel má
přístup pouze do své části programování a ovládání (použití přístupových kódů), technikovi umožňuje při
použití master-kódu přístup do všech sekcí.
Interní sběrnicí je řídicí jednotka propojena s místními adresovatelnými jednotkami v objektu, od kterých
získává informace o teplotách v místnosti, stavu otevření oken apod. a řídí v programovém režimu
požadovanou teplotu jednotlivých regulačních smyček (místností).
Pro uchování dat v paměti a načítání reálného času a kalendáře i při výpadku síťového napájení je centrální
jednotka vybavena zálohovací lithiovou baterií. Po instalaci systému a naprogramování je třeba baterii
připojit propojkou A na zadní straně (baterie zajistí na dobu cca 1 měsíc uchování dat i času).

Režimy

Režim pro uchování dat v paměti (letní režim).Teplota
v místnostech není regulována, termoventily jsou uzavřeny,
místní jednotky pouze měří teplotu, kterou je možno zobrazit na
displeji řídicí jednotky

REGULACE
VYPNUTA

Teplota v jednotlivých místnostech je regulována podle
zadaného programu, v paměti je uloženo pro každý den v týdnu
a pro každou místnost až 8 změn s časovým údajem a hodnotou
požadované teploty

TYDENNI PROGRAM

Př.: časový průběh teploty při zadaném denním programu
o
8:00 21 C
o
12:15 20 C
o
16:20 21,5 C
o
23:31 17 C
o
pozn.: teplota 17 C na počátku dne je dána posledním nastavením v předchozím dni
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PROGRAM SVATEK
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Teplota v jednotlivých místnostech je regulována podle
zadaného programu, v paměti je uloženo až 8 změn

USPORNY REZIM
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Teplota v místnostech je kontrolována, radiátory jsou otevírány
o
pouze při poklesu teploty pod 5 C

Teplota v místnostech je udržována na nastavené teplotě

KONST. TEPLOTA
… oC

Teplota v jednotlivých místnostech je regulována na hodnoty,
nastavené na místní jednotce

AUTONOMNI
REGULACE TRVALE
ZKOUSKA RADIATOR

Režim pro zkoušení termopohonů radiátorů – všechny
termopohony v objektu jsou otevřeny

MÍSTNÍ JEDNOTKA IRC30 P

-

četnost spínání

12 – 15V
kategorie II dle IEC 664
10mA
0,5VA
200mA trvale
800mA / 1 min špičkově
max. 1/10min

-

max. provozní teplota
maximální vlhkost
rozměry
hmotnost

5 až 40 C
80%
3
71x71x26mm
50 g

-

napájení
povolené přepětí
proudová spotřeba
jm.příkon
výstup proud.zatížitelnost

o

Místní jednotka slouží k regulaci teploty v místnosti. Je
vybavena mikropočítačovým systémem pro měření teploty
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v místnosti, po sběrnici komunikuje s řídicí jednotkou, ovládá
otevření termoventilu v místnosti, předává řídicí jednotce
informace o otevření okna, příp. další. Umožňuje obsluze
jednoduché zásahy do teplotního režimu v místnosti – ruční
nastavení požadované teploty bez ohledu na probíhající
program.
Jednotka může pracovat buď v režimu, nastaveném a
ovládaném z řídicí jednotky, nebo v autonomní funkci
prostorového termostatu, kdy reguluje topný výkon dle ručního
nastavení požadované teploty (tato funkce se volí místně
stisknutím tlačítka, ve vybraných místnostech, kde hrozí
nebezpečí zneužití, je možno tuto funkci zakázat).
Jednotka je vybavena třemi funkcemi:
1. měření teploty v místnosti – jednotka snímá teplotu a podle nastaveného režimu hodnotu teploty
předává do řídící jednotky k dalšímu zpracování, nebo přímo ovládá radiátor
2. ovládání radiátoru – podle příkazů z řídicí jednotky spíná napájení termoventilu radiátoru
3. kontrola otevření okna - při otevřeném okně radiátor zavírá bez ohledu na měřenou teplotu (funkce
protizámrazové ochrany však zůstává).
V systému je možno pro jednu místnost použít jednu místní jednotku, která bude plnit všechny tři funkce,
nebo, vyžadují-li to montážní podmínky, je možno použít i tři jednotky, které budou mít tyto funkce
rozdělené (příp. 2 jednotky s kombinací funkcí).
Jednotka je přizpůsobena pro zabudování do instalačního systému ABB, při instalaci je třeba místní
jednotku doplnit vhodným rámečkem této řady.
Ovládací prvky:
tlačítko
nastavení adresy v režimu konfigurace systému
zapnutí/vypnutí autonomní regulace
knoflík
nastavení teploty při autonomní regulaci
o
(¤ protizámrazová funkce 5 C)
Žlutá LED
režim konstantní teploty / otevřené okno / protizámrazový režim
Rudá LED
nastavena autonomní regulace

KOTLOVÁ JEDNOTKA IRC30 K

-

četnost spínání

12 – 15V
kategorie II dle IEC 664
10mA
0,5VA
200mA trvale
800mA / 1 min špičkově
max. 1/10min

-

max. provozní teplota
maximální vlhkost
rozměry
hmotnost

5 až 40 C
80%
3
71x71x26mm
50 g

-

napájení
povolené přepětí
proudová spotřeba
jm.příkon
výstup proud.zatížitelnost

o

Kotlová jednotka se připojuje na sběrnici místních jednotek jako 31.prvek (nemá adresu) a slouží k ovládání
kotle – vyhodnocuje požadavky na topení všech místních jednotek v systému. Jsou-li všechny jednotky
(radiátory) ve stavu „zavřeno“, vypne kotel, přejde-li alespoň jedna jednotka do stavu „otevřeno“, kotel
zapíná.
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RELÉOVÁ JEDNOTKA IRC 30 Re
Spínání AC napájení termopohonu MUT TER
- vstupní napětí
- vstupní proud
- výst.kontakt

12V +- 20%
35mA
60V / 1A

četnost spínání max. 1/10min
Označení přívodních vodičů:
Rudý
Modrý
Bílý nebo černý 2x

+ 12 V
výstup V1 jednotky IRC30 P (spojuje se na 0V)
kontakty relé – galv. oddělené spínání termopohonu

Relé FTR F3AA 012E je opatřeno ohebnými vývody o délce 100 mm. Relé je opatřeno ochrannými diodami
pro zhášení špiček při vypínání a proti nesprávnému připojení, je určeno pro zabudování do instalační
krabice. Relé je opatřeno ochranným izolačním krytem CP 5518.

TERMOPOHON MUT TER
MUT MECCCANIKA TOVO
7.011.001 36
24 AC /50 Hz 65 00
01 45 MRG31113
Systém IRC30 může ovládat libovolné termopohony s DC napájením připojené přímo s max. proudovou
spotřebou danou výstupní proudovou zatížitelností místní jednotky (viz parametry IRC30P), nebo s použitím
oddělovacího relé IRC30 Re napájené AC nebo DC s parametry viz IRC30 Re.

PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Význam tlačítek:
ENT
● středové tlačítko
ESC

vstup, potvrzení
volba čísla, znaku, další zadání
návrat beze změny
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Fn
◄► kolečko

spec. volba, zrušení
listování, přidávat - ubírat

Klidový stav - zobrazení
HH:MM den čas, den v týdnu
DD.MM.RRRR datum

Změna jazyka
ENT
◄► volba jazyka, ENT

Prohlížení nastavení jedn. objektů
◄► listuje nn

HH:MM
den
DD.MM.RRRR
JAZYK
CESTINA

Objekt c. nn
Jméno
rezim

...

Objekt .c. nn
Jméno
rezim

...

Vstup do programování
◄► listuje nn, volba ●, ENT vstup do menu
nebo Fn … vstup technika do DĚLENÍ SYSTÉMU
Kód – zadat 4 čísla ◄► , ●
ENT

kod
……

Zadání špatného kódu

kod
????

Dále po zadání správného kodu posuv na další nabídky MENU ◄►

DĚLENÍ SYSTÉMU - jen technik při volbě Fn:
Základní menu – stanovení rozdělení systému na jednotlivé objekty, přiřazení počtu místností jednotlivým
objektům (uživatelům, bytům)
Kód – zadat 4 čísla ◄► , ●

kod
……
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ENT

kod

Zadání špatného kódu

????
Po vložení kódu technika:

DELENI INFO

◄► volba
DELENI INFO – pouze informace o rozdělení objektu
Volbou jednotlivých objektů zobrazí info o počtu místností

DELENI NOVE

DELENI NOVE – překonfigurování systému
POZOR!
POTVRZENÍM NOVÉHO ROZDĚLENÍ JE ZRUŠENO DOSAVADNÍ PŘIDĚLENÍ ADRES A JE TŘEBA
VŠE ZNOVU NAKONFIGUROVAT
(Všechny připojené místní jednotky zruší své adresy, je třeba spustit menu KONFIGURACE a přiřadit všem
místním jednotkám adresy – viz menu

KONFIGURACE SYSTÉMU )

Odpojené místní jednotky si své adresy zachovávají, je možno je do systému kdykoliv vrátit. Je-li třeba do
stávajícího systému zařadit další místní jednotku s jinou nebo neznámou adresou, je třeba adresu nejprve
z místní jednotky vymazat (při připojení napájecího napětí místní jednotky podržet stlačené tlačítko) a
jednotku nakonfigurovat v menu KONFIGURACE SYSTÉMU
POZOR! Adresy místních jednotek se nesmí překrývat (v systému nesmí být použito více jednotek se
stejnou adresou)

●, ENT při DĚLENÍ INFO:
◄► volba objektu ●, ENT
Zobrazí počet místností a přiřazené adresy zvoleného objektu

OBJEKT c.1
… mistnosti (adr-adr)

●, ENT při DĚLENÍ NOVE:

◄► volba objektu ●
◄► zadat počet místností ●

OBJEKT c. …
30 mistnosti

Zadává se počet místností pro jednotlivé objekty
ENT potvrzení

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
Přidržením klávesy ESC při připojení napájecího napětí je možno systém nastavit do režimu továrního
nastavení, kdy je možno buď nastavit pouze montážní kód na tovární hodnotu „1111“, nebo celý systém
smazat a uvést do počátečního stavu:

KOD TECHNIK
RESET?
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Cela EEPROM

ENT potvrzení, nastavení montážního kódu na „1111“
Fn vyvolání dalšího módu – nastavení systému do
počátečního továrního nastavení
ENT potvrzení, systém bude nastaven do počátečního
stavu

MENU

◄►

ZMĚNA KÓD TECHNIKA - jen technik
Zadání nového kódu technika
Počáteční tovární nastavení je 1111

ENT , ● vstup do menu
◄► ČÍSLA se zadá nový kód (4 císlice, ● )

KOD TECHNIK

KOD TECHNIK
……….

ENT potvrzení

KONFIGURACE SYSTÉMU – jen technik
Při instalaci systému po rozdělení v menu DELENI (viz výše) je třeba místním jednotkám přiřadit adresy,
pod kterými se pak budou v systému hlásit. Po vstupu do tohoto menu řídící jednotka nabízí postupně
adresy, patřící do konfigurovaného objektu, přiřazení konkrétní místní jednotky je provedeno stisknutím
tlačítka na této jednotce. Po stisknutí tlačítka na místní jednotce přejde řídící jednotka na další adresu.
V každé místnosti jsou jednotce přiřazovány tři funkce (tři adresy – viz výše), je tedy třeba stisknout
postupně tlačítka na všech třech jednotkách (jsou-li funkčně rozděleny), nebo je-li namontována v místnosti
jedna jednotka se všemi třemi funkcemi, stisknout její tlačítko třikrát.
1.stisk … přiřazení adresy pro měření teploty – LED blikne 1x
2.stisk … přiřazení adresy pro snímání stavu okna – LED blikne 2x
3.stisk … přiřazení adresy pro ovládání termopohonu – LED blikne 3x
pozn.: přiřazení adresy pro snímání stavu okna je třeba provést i v případě, že tato funkce není využívána
(svorky kontaktu okna je třeba v jednotce propojit)

ENT, ● vstup do menu

KONFIG. SYSTEM
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◄► volba adresy ●
Pak na místní jednotce potvrdit 3x

ADRESA mm TOPENI
LED 1x blikne
Stiskni tlacitko
ADRESA mm P.TERM
LED 2x blikne
Stiskni tlacitko
ADRESA mm OKNO
Stiskni tlacitko
LED 3x blikne

Je možno volit pouze adresy, patřící do konfigurovaného objektu

TEST SYSTÉMU – jen technik
Kontrola správného nakonfigurování systému – řídicí jednotka kontroluje a hlásí stav spojení s jednotlivými
místními jednotkami

ENT,

TEST SYSTEMU

● vstup do menu

◄► volba adresy ●
ŘJ zkontroluje spojení a zobrazí výsledek

adr. mm jméno místn.
OK
adr. mm jméno místn.
ERR
PT/OKNO/TOP

ADRESA SYSTÉMU – jen technik
Zadává se adresa systému – šestimístné číslo, pod kterým se řídicí jednotka hlásí ve vyšším systému, nebo
při komunikaci s PC přes sběrnici RS485
◄► ČÍSLO – zadání adresy ● (šestimístné)

ADRESA SYSTEMU

ENT potvrzení

Další menu platí pro TECHNIKA i UŽIVATELE
TEPLOTA V MÍSTNOSTECH
Měření a zobrazování teploty v místnostech

TEPLOTA
10

ENT , ● vstup do menu
◄► volba adresy ●
Zobrazí aktuální teplotu v místnosti

TEPLOTA
JMÉNO MÍSTNOSTI

tt.t oC

REŽIM
Nastavení požadovaného režimu v objektu

REZIM
ENT, ● vstup do menu

REGULACE
VYPNUTA
TYDENNI PROGRAM

◄► volba

PROGRAM SVATEK
USPORNY REZIM
AUTONOMNI
REGULACE TRVALE
KONST. TEPLOTA
… oC
ZKOUSKA RADIATOR
●, ČÍSLA ◄► zadat teplotu
ENT potvrzení nového nastavení, návrat

DOVOLENA
pozn.: Režim DOVOLENÁ se v tomto menu nenastavuje, je spuštěn automaticky podle navoleného data
dovolené. Režim je možno zrušit pouze v MENU DOVOLENÁ (zadáním 99 v libovolné pozici datumu).
pozn.: režim REGULACE VYPNUTA se používá v létě nebo v době, kdy je kotel vypnut, v tomto režimu
se neuplatňuje protizámrazová funkce a systém je pouze v režimu, kdy má uchovány všechny nastavené
parametry a sleduje reálný čas. V zimě nebo v době, kdy by mohlo hrozit zamrznutí systému je třeba volit
o
protizámrazový ÚSPORNÝ REŽIM, kdy systém hlídá teplotu v místnostech a při poklesu pod 5 C otevírá
topné radiátory a temperuje místnost proti zamrznutí (příp. volit režim KONSTANTNÍ TEPLOTA a nastavit
požadovanou teplotu).

PROGRAMOVÁNÍ DOVOLENÉ
PROGR. DOVOLENA
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ENT , ● vstup do menu
ČÍSLA ◄► zadat dd ● mm

● dd ● mm ●

● přechod na zadání teploty
ČÍSLA ◄► zadat teplotu

OD
…… (dd.mm.)

DO
…… (dd.mm.)

TEPLOTA
… oC

Fn - zrušení dovolené

NASTAVENÍ REÁLNÉHO ČASU
DATUM CAS
ENT , ● vstup do menu

ČÍSLA ◄►zadat postupně
hh hodina ●
mm minuta ●
dd den ●
mm měsíc ●
rrrr rok ENT potvrzení

HH:MM
DD.MM.RRRR

POVOLENÍ TLAČÍTEK AUTONOMNÍ REGULACE
Ve jednotlivých místnostech je možno použití tlačítka autonomní regulace individuelně povolit nebo zakázat

AUTONOMNI TLAC.
ENT, ● vstup do menu
◄► volba místnosti ●
◄► změna POVOL/ZAKAZ

AUTONOMNI TLAC.
JMÉNO MÍST. POVOL/ZAKAZ

ZADÁNÍ JMÉNA OBJEKTU (KÓDU, UŽIVATELE)
Objekt může mít přiřazeno jméno (8 znaků)

ENT , ● vstup do menu

JMENO OBJEKTU
jméno
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Zobrazí stávající jméno

◄►zadat písmena ●

Jmeno objektu
……….

ZADÁNÍ JMÉNA MÍSTNOSTI
Místnosti mohou mít přiřazeno jméno (8 znaků)

JMENO MISTNOSTI
ENT , ● vstup do menu
◄► volba místnosti, objeví se stávající jméno

●
◄► zadat písmena ●

jméno

Jmeno mistnosti
……….

PROGRAM PRO TÝDEN, SVÁTEK
Pro každou místnost je možno naprogramovat pro každý den v týdnu a pro svátek časový průběh teploty
v místnosti, tj. zadat až 8 časových údajů a požadovaných teplot

TYDENNI PROGRAM
ENT, ● vstup do menu
◄► volba místnosti
● vstup do menu místnosti

Tydenni program

◄► volba dne

pondeli

JMÉNO MISTNOSTI

● vstup do menu dne

Zobrazí stávající pondělí , 1.změna A
◄► volba změny (A - H) a dne
● vstup do menu změny

◄► zadat
hh hodina ●

pondeli

zmena A

Pondeli
zmena A
…. : …. (hh:mm)
… oC
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mm minuta ●
teplota ● potvrzení nového nastavení ENT
Fn zrušení změny

KOPIE DEN - DEN
Pro zjednodušení programování je možno po naprogramování jednoho dne nastavené parametry
zkopírovat do parametrů dalších dnů

KOPIE DEN
ENT vstup do menu

◄► volba místnosti
● vstup do menu ODKUD

mistnost
JMÉNO MISTNOSTI

◄► volba dne ODKUD
● vstup do menu KAM

KOPIE
den ODKUD

◄► volba dne KAM

KOPIE
ENT potvrzení

den ODKUD

den KAM

KOPIE MÍSTNOST - MÍSTNOST
Pro zjednodušení programování je možno po naprogramování jednoho dne nastavené parametry
zkopírovat do parametrů dalších dnů

KOPIE MISTNOST

ENT vstup do menu

◄► volba místnosti ODKUD
●

vstup do menu KAM

◄► volba místnosti KAM

kopie
JMÉNO MÍST.

kopie
JMÉNO MÍST.

JMÉNO MÍST.

ENT návrat

ZMĚNA KÓDU UŽIVATELE OBJEKTU
Zadání nového kódu uživatele daného objektu
Počáteční tovární nastavení je pro všechny uživatele kód 1234

KOD UZIVATELE

ENT vstup do menu
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Kod uzivatele
……….

◄► , ● zadá nový kód (4 císlice)

pozn.: továrně jsou nastaveny kódy všech objektů na 1234
Kód si mění každý uživatel individuálně nebo jej může změnit technik

ZOBRAZENÍ VERZE, VÝROBNÍHO ČÍSLA
verze
SN

3.02
12345678

ŘÍDICÍ JEDNOTKA IRC30 R - PROPOJENÍ

Napájení:
PWR+
PWR-

+15V
-15V

Sběrnice – propojení místních jednotek:
+12V
GND
DATA
Sběrnice RS485 – propojení s dalšími
řídicími jednotkami, PC
+12V
napájení převodníku
485B
485A
GND
A

propojka zálohovacího akumulátoru

MÍSTNÍ JEDNOTKA IRC30 P - PROPOJENÍ

LOAD
SWITCH

připojení termoventilu radiátoru přímo
nebo přes relé 12V IRC30Re
připojení okenního kontaktu
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(není-li použit, je třeba svorku propojit
na GND)
Sběrnice – propojení místních jednotek:
DATA
GND
12V

KOTLOVÁ JEDNOTKA IRC30 K - PROPOJENÍ

LOAD

připojení relé 12V IRC30Re pro ovládání kotle

Propojení na sběrnici místních jednotek:
DATA
GND
12V

Dálkové ovládání z PC
Pro nastavování systému z PC slouží program IRC30LOAD. PC je možno propojit se systémem buď přímo
převodníkem RS232/RS485 (příp. USB/RS485), nebo prostřednictvím internetu přes virtuální port na straně
PC a převodníkem ETHERNET/RS485 na straně sytému IRC 30.
Parametry komunikace - 19200Bd, 8 bit,1 stopbit, bez parity
Převodník RS232/RS485 s galvanickým oddělením – na straně PC je napájen z datové linky – signály
DCD, DSR, DTR v aktivní úrovni. příp. jiný externí zdroj. Na straně aplikace je převodník napájen ze zdroje
centrální jednotky IRC30 12V.
Doporučené – převodník TC485 fy Papouch
ETHERNETOVÉ připojení: sběrnice RS485 jednotek IRC30 je připojena přes převodník s ethernetovým
výstupem do veřejné internetové sítě s pevnou veřejnou IP adresou. Router, přes který je převodník
připojen pak musí obsahovat příkaz, který služby směrované na zvolený TCP port automaticky přesměruje
na vnitřní IP adresu.
Doporučené – převodník GNOME485 fy Papouch
Vybavení PC pro internetové spojení: V počítači, který má zajištěno spojení do sítě INTERNET je
nainstalován virtuální port, přes který pak je možno se propojit nrostřednictvím internetu na aplikaci.
Doporučené - Virtuální port "Lantronix Redirector", který je možno nainstalovat z adresy
http://www.papouch.com/shop/scripts/soft/redirector.zip

Možnosti propojení sběrnice místních jednotek
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Příklad propojení
Pro menší systémy je možno termopohony napájet přímo z místní jednotky, je však třeba zajistit, aby úbytek
napětí na zemním společném spoji (propojení GND centrální jednotky a nejvzdálenější místní jednotky)
nepřekročil 2V.
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Příklad propojení
S použitím oddělovacích relé

Příklad konfigurace podlahového topení s radiátory
1,6,7,8,9,10 … radiátory
2,3,4,5 … podlahové topení
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