
AQUA 24T/D - INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI 
 

Regulator temperatury powietrza nawiewowego lub regulujący temperaturę  

pomieszczenia z jednym wyjściem trójstanowym. 
0 

AQUA24T/D jest przede wszystkim zaprojektowany do sterowania temperaturą powietrza nawiewowego lub 
temperaturą pomieszczeń dla systemów HVAC grzanych / chłodzonych wodą. Ma on jedno wyjście trzy-stanowe 
przy sterowaniu astatycznym. Może być stosowany do regulowania temperatury pomieszczeń z wykorzystaniem 
czujnika zewnętrznego, albo też do regulowania temperatury powietrza nawiewowego. W funkcji regulatora 
temperatury powietrza w pomieszczeniu, może być ustawiony na pracę jako sterownik kaskadowy o minimalnym 
ograniczeniu temperatury powietrza nawiewowego.  AQUA24TD jest przeznaczony do montażu na szynie DIN i 
współpracy z czujnikami temperatury serii TG firmy Regin. 
 

Czujniki temperatury 
Czujnik główny 
Do sterowania temperaturą powietrza 
wprowadzanego czujnik należy umieścić w kanale 
doprowadzającym powietrze, tuż za elementem 
grzejnym. 
 
Do sterowania temperaturą pomieszczenia główny 
czujnik umieszcza się w miejscu reprezentatywnym 
dla całego pomieszczenia. 
W przypadku zastosowania wbudowanego 
nastawnika, podłącz czujnik zgodnie z Rys. 1, a w 
każdym innym przypadku zgodnie z Rys. 2 lub 3, 
zależnie od tego, jaki zewnętrzny nastawnik ma być 
użyty. 

 Czujnik ograniczający 
Przy sterowaniu temperaturą pomieszczenia 
AQUA24T/D może być podłączony jako sterownik 
kaskadowy z głównym czujnikiem znajdującym 
się w pomieszczeniu, a czujnikiem 
ograniczającym we wlotowym kanale powietrza. 
Wszelkie odchylenia temperatury w 
pomieszczeniu powodują przesunięcie zadanej 
temp. nastawnika sterownika znajdującego się w 
kanale wlotowym. Wielkość przesunięcia zależy 
od współczynnika kaskadowego CF. 
Przy sterowaniu kaskadowym można wyznaczyć 
dolną graniczną wartość temperatury w kanale. 
Podłączenie czujnika ograniczającego należy 
wykonać zgodnie z Rys. 4 

 

Pozostałe podłączenia 
Napięcie na wejściu i wydatki 
Napięcie na wejściu: 24V AC +/-15% 50-60 Hz. 
Zużycie mocy: 5VA max. 
Zacisk 1 = faza. 
Zacisk 2 = przewód zerowy systemu. 
Wydatek: 24V AC, 7VA max. 
Zacisk 4 = biegun wspólny 
Zacisk 5 = podniesienie temperatury 
Zacisk 6 = redukcja temperatury 
Pasmo proporcjonalne = 20K 
Okres pulsu = 4 sekundy 

 (Niewielki skok temperatury spowoduje 
krótki puls rekompensujący spadek na wyjściu co 
4 sekundy. Jeśli skok będzie większy, puls 
wydłuży się. Spadek o 20K spowoduje ciągły 
sygnał na wyjściu). 
 

Uwaga: Starter należy ZAWSZE podłączać 

wyłącznie do wymienionych trzech zacisków. 
 

Ustawienie nocne 
Bezpotencjałowe zmostkowanie zacisków 11 i 12 
da stałe ustawienie nocne 3K. 

 

Ustawienia 

Fabrycznie AQUA24T/D jest ustawiony na wartości odpowiednie zrównoważeniu systemu. Ostateczne 
ustawienia należy wyregulować podczas uruchomienia systemu. Ustawienia fabryczne (FS) podano w 
nawiasach. 

Temp.  zadana 0 - 30C. Temperatura na czujniku głównym. (FS = 20C). 

CF  1 - 15. Współczynnik kaskadowy. (FS = 1). Wartość oznacza  
                                   bezpośrednią zmianę w ustawieniu sterownika kanałowego przy 
                                   zmianie temperatury pomieszczenia o 1K. (Wyłącznie dla sterownika 
                                   kaskadowego) 

Min   0 - 30C. Minimalna temperatura w kanale. (FS = 15C). (Wyłącznie dla 
                                  sterownika kaskadowego). 
Uwaga: Przy sterowaniu temperaturą pomieszczenia z jednego czujnika (innego, niż sterownik kaskadowy), 
              Min nie działa, a CF należy ustawić na 1. 
 

 

Przełączniki funkcji   
                 

Sterowanie z jednym czujnikiem: 
1 w poz.B, 2 i 3 w poz.A 
Sterowanie kaskadowe: 
1 w poz.A, 2 i 3 w poz.B 

 
   

Regulacja nastawy: 
4 w poz.A – nastawa wewnętrzna 
4 w poz.B – nastawa zewnętrzna 

 
 

Schematy podłączeń (patrz ulotka)   



Rys. 1: Główny czujnik przy wbudowanym 
            nastawniku 
Rys. 2: Główny czujnik przy  
            zewnętrznym nastawniku TBI-30. 
Rys. 3: Główny czujnik i  
            zewnętrzny nastawnik przy  
            sterowaniu temperaturą  
            pomieszczenia poprzez czujnik  
            pokojowy TG-R430. 
Rys. 4: Czujnik ograniczający przy 
           sterowaniu kaskadowym. 

 

 1 – Zasilanie 24V AC 
2 – Zasilanie – neutralny 
3 – nie wykorzystany 
4 – Wspólny dla wyjść 
5 – Wyjście – wzrost 
6 – Wyjście – spadek 
7 – Czujnik główny 
8 – Neutralny 
9 – Czujnik ograniczający 
10 – Neutralny 
11 – Obniżenie nocne 
12 – Neutralny 

 

Rozruch 

1. Sprawdź, czy wszystkie podłączenia są wykonane prawidłowo. 
2. Sprawdź, czy pokrętła selektorów czujników obok pokrętła nastawnika są w prawidłowych 
    pozycjach dla danej instalacji. 
3. Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, podłącz zasilanie i przeprowadź odnoszące się do 
    danej instalacji testy spośród podanych poniżej. 

Test funkcjonalny: Regulator kaskadowy. 
1. Przesuń przełącznik funkcji  1 na prawo, a przełączniki 2 i 3 w lewo. 
2. Przekręć pokrętło nastawnika do krańcowej pozycji w prawo. LED Y1 powinna się  
    zaświecić, a starter powinien zamknąć zawór. 
3. Przekręć pokrętło nastawnika do krańcowej pozycji w lewo. LED Y2 powinna się 
    zaświecić, a starter powinien zamknąć zawór. 
4. Ustaw przełącznik funkcji 2 na prawo, a przełączniki 1 i 3 na lewo.  
5. Przekręć MIN do pozycji krańcowej w lewo. LED Y1 powinna się zaświecić, a starter  otworzyć zawór. 
6. Przekręć MIN do pozycji krańcowej w prawo. LED Y2 powinna się zaświecić, a starter winien zamknąć zawór. 

 

Test funkcjonalny: Regulator pojedynczego czujnika. 
1. Ustaw przełącznik funkcji 1 w pozycji prawej, a przełączniki 2 i 3 w lewej. 
2. Przekręć pokrętło nastawnika do krańcowej pozycji w prawo. LED Y1 powinna się  
    zaświecić, a starter winien otworzyć zawór. (W systemach chłodzenia zawór powinien się zamknąć). 
3. Przekręć pokrętło nastawnika do krańcowej pozycji w lewo. LED Y2 powinna się 
    zaświecić, a starter winien zamknąć zawór. (W systemach chłodzenia zawór powinien się otworzyć). 

 
Po zakończeniu testu: 
Ustaw pokrętła funkcji w prawidłowych położeniach dla danej instalacji. 
Przy sterowaniu kaskadowym ustaw potencjometr MIN na żądaną graniczną minimalną  
temperaturę powietrza wprowadzanego i ustaw współczynnik kaskadowy na potencjometrze CF. 
Przy pojedynczym czujniku sterownik CF powinien być ustawiony w pozycji 1, aby zapewnić stabilną regulację. 
 

Normy emisji EMC i odporności: 
Produkt spełnia wymogi Europejskich norm EMC CENELEC EN 50081-1 i EN 50082-1, nosi oznaczenie CE. 
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