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Spis treœci
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Informacje ogólne

Zastosowanie

Uk³ad elektryczny

Ø Przestrzegaæ niniejszej instrukcji w celu 
zapewnienia prawid³owego dzia³ania.

Ø Monta¿ i uruchomienie TAC-Plus 2 zlecaæ 
jedynie uprawnionej firmie.

Ø Urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce montowaæ 
i uruchamiaæ zgodnie z odpowiedni¹ 
instrukcj¹.

Ø Tac-Plus 2 stosowaæ tylko w po³¹czeniu 
z panelem steruj¹cym TAC-BUS, TAC-M 
albo jako samodzielny uk³ad regulacji. 
Przestrzegaæ schematu pod³¹czenia!

Ø Przed rozpoczêciem monta¿u TAC-Plus 2 
od³¹czyæ zasilanie napiêciem (230 V AC) 
urz¹dzeñ i wszystkich dalszych sk³adników 
magistrali BUS.

Objaœnienie symboli

Oznaczenia s³owne charakteryzuj¹ stopieñ 
zagro¿enia, który wyst¹pi, gdy nie bêd¹ zachowane 
œrodki bezpieczeñstwa.
l Ostro¿nie oznacza, ¿e mog¹ wyst¹piæ niewielkie 

szkody rzeczowe.
l Ostrze¿enie oznacza, ¿e mog¹ wyst¹piæ 

niewielkie szkody osobowe albo powa¿ne szkody 
rzeczowe.

l Niebezpieczeñstwo oznacza, ¿e mog¹ wyst¹piæ 
powa¿ne szkody osobowe. W szczególnie ciê¿kich 
przypadkach wystêpuje zagro¿enie dla ¿ycia.

Wskazówki oznaczone s¹ w tekœcie 
znajduj¹cym siê obok symbolem. 
Tekst wskazówki podkreœlony jest 
z góry i z do³u poziomymi liniami.

Wskazówki zawieraj¹ wa¿ne informacje w tych 
przypadkach, w których nie powstaje 
niebezpieczeñstwo dla ludzi albo urz¹dzenia.

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
oznaczone s¹ w tekœcie trójk¹tem
ostrzegawczym na szarym tle.
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1.1. Zakres dostawy

1.2. Dane techniczne

Rysunek 1: Zakres dostawy

1 Szablon do wiercenia otworów
2 Czujnik temperatury zasilania z taœm¹ 

mocuj¹c¹ i past¹ kontaktow¹
3 Wtyczka p³aska
4 Wkrêt z ko³kiem rozporowym
5 Z³¹czka przy³¹czeniowa gwintowana 
6 Zamek
7 Opaska uziemiaj¹ca

1. Dane dotycz¹ce wyposa¿enia

TAC-Plus 2 jest regulatorem pogodowym, wykonanym 
w technice magistrali BUS. Mo¿e on byæ pod³¹czany 
do urz¹dzenia grzewczego z panelem steruj¹cym 
TAC-BUS albo TAC-M lub mo¿e byæ u¿ywany jako 
niezale¿ny uk³ad regulacji obiegów grzewczych.
Ø Za pomoc¹ przewodów magistrali BUS mo¿na 

pod³¹czaæ przy zastosowaniu TAC-Bus 
maksymalnie 10 TAC-Plus 2, a przy zastosowaniu 
TAC-M maksymalnie 20 TAC-Plus 2.

Do ka¿dego TAC-Plus 2 mo¿na pod³¹czyæ 2 obiegi 
grzewcze. Mog¹ to byæ obiegi nastêpuj¹cych 
rodzajów:
l obieg grzewczy bez zaworu mieszaj¹cego;
l obieg grzewczy z zaworem mieszaj¹cym;
l albo obieg c.w.u.

Je¿eli obieg c.w.u.  jest ³¹czony 
z obiegiem grzewczym bez zaworu 
mieszaj¹cego, wówczas podczas 
³adowania zasobnika mo¿e wyst¹piæ 
niezamierzone podgrzewanie obiegu 
grzewczego.

W celu zapewnienia sterowania mo¿na pod³¹czyæ 
do ka¿dego obiegu grzewczego nastêpuj¹ce czujniki:
l czujnik temperatury zasilania (wchodzi w zakres 

dostawy) albo czujnik temperatury zasobnika;
l czujnik zewnêtrzny  (8 747 207 101 0),
l sterownik zdalny TWR 1 albo TWR 2.

Przy zastosowaniu w formie uk³adu 
regulacji obiegu grzewczego, 
niezale¿nego od urz¹dzeñ grzewczych, 
nale¿y pod³¹czyæ czujnik temperatury 
zewnêtrznej do obiegu grzewczego A 
pierwszego TAC-Plus 2. Ewentualnie 
mo¿na pod³¹czaæ jeszcze inne czujniki 
temperatury zewnêtrznej. 

Wymiary
(wys. x szer. x g³êbokoœæ)

Regulacja

Napiêcie znamionowe

Pr¹d znamionowy
- modu³ obiegu grzewczego
- wyjœcie przekaŸnikowe

Bezpiecznik

Niskie napiêcie

Rezerwa pracy zegara

Zakres regulacji
czujnika temperatury zasilania

Stopie  ochrony

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia
- modu³ obiegu grzewczego
- temperatura zasilania

ñ

 
260 x 320 x 145 mm

BUS

230 V AC

60 mA
0,7max. 2 A cos   = 

(= 450 W)

4 AT zw³oczny

  24 V DC

min. 2 lata

 
0...100 °C

IP 65 

 

max 70 °C
0...100 °C

Tab. 1
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Wartoœci pomiarowe czujnika temperatury
 zasilania / czujnika temperatury zasobnika

Wartoœci pomiarowe czujnika temperatury 
zewnêtrznej 

1.4. Pod³¹czenie elektryczne

1.3. Wyposa¿enie (patrz równie¿ cennik)

l BK 1: przewód magistrali BUS (d³ugoœæ 1 m) 
do po³¹czenia TAC-Plus 2 z TAC-Plus 2.

l BK 10: przewód magistrali BUS (d³ugoœæ 10 m) 
do po³¹czenia TAC-Plus 2 z panelem steruj¹cym 
TAC-BUS albo TAC-M.

l BK 40-1: przewód magistrali BUS (d³ugoœæ 40 m) 
do po³¹czenia TAC-Plus 2 z panelem steruj¹cym 
TAC-BUS albo TAC-M.

l TWR 1 lub TWR 2: zdalny sterownik
l AF 2: czujnik temperatury zewnêtrznej (8 747 207 

101-0)
l SF 2: czujnik temperatury zasobnika
l DWM 15...50: zawór mieszaj¹cy trójdrogowy
l VWM 15...32: zawór mieszaj¹cy czterodrogowy
l SM 2: napêd zaworu mieszaj¹cego
l WMS 1: zabezpieczenie przed brakiem wody

°C 0 °C 0VF/SF VF/SF

20 14772 56 3723

26 11500 62 3032

32 9043 68 2488

38 7174 74 2053

44 5730 80 1704

50 4608 86 1421

Tab. 2

Rys. 2
Schemat obwodowy

B pod³¹czenie ogranicznika temperatury A

zasilania w obiegu grzewczym A
B pod³¹czenie ogranicznika temperatury B

zasilania w obiegu grzewczym B
L przewód napiêciowy
M napêd zaworu mieszaj¹cego obiegu A

grzewczego A
M napêd zaworu mieszaj¹cego obieguB

grzewczego B
N przewód zerowy

R1 przekaŸnik pompy obiegu grzewczego B
R2/R3 przekaŸnik napêdu zaworu mieszaj¹cego 

obiegu grzewczego B
R4 przekaŸnik pompy obiegu grzewczego A
R5/R6 przekaŸnik napêdu zaworu mieszaj¹cego 

obiegu grzewczego A
S1 w³¹cznik / wy³¹cznik
S2 prze³¹cznik trybów pracy
Si bezpiecznik 4 A zw³oczny
UP pompa obiegu grzewczego AA

UP pompa obiegu grzewczego BB
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°C 0 °C 0AF AF

-20 2392 4 984

-16 2088 8 842

-12 1811 12 720

-8 1562 16 616

-4 1342 20 528

0 1149 24 454

Tab. 3



1.5. Przyk³ady instalacji

1.5.1. Wariant 1 i 2

Sk³adniki magistrali BUS nale¿y nastawiæ w sposób 
opisany w rozdzia³ach 3.2. i 4.

Wariant 1:
Sk³adnik magistrali TAC-BUS jako urz¹dzenie 
prowadz¹ce i do 10 sk³adników magistrali BUS TAC-
Plus 2 jako urz¹dzenia nad¹¿ne.

Wariant 2:
Sk³adnik magistrali TAC-M jako urz¹dzenie 
prowadz¹ce i do 20 sk³adników magistrali 
BUS TAC-Plus 2 jako urz¹dzenia nad¹¿ne.

Rys. 3 Kaskada kot³ów zawieraj¹ca do 11 sk³adników magistrali BUS

1 urz¹dzenie grzewcze prowadz¹ce

2 urz¹dzenie grzewcze nad¹¿ne

3 urz¹dzenie grzewcze nad¹¿ne

AF konieczny czujnik temperatury zewnêtrznej 
na urz¹dzeniu prowadz¹cym

AF ewentualnie czujnik temperatury zewnêtrznej B1

dla obiegu grzewczego B na pierwszym TAC-
Plus 2

AF ewentualnie czujnik temperatury zewnêtrznej A10

dla obiegu grzewczego A na dziesi¹tym TAC-
Plus 2

AF ewentualnie czujnik temperatury B10

zewnêtrznej dla obiegu grzewczego B 
na dziesi¹tym TAC-Plus 2

BK1 przewód magistrali BUS o d³ugoœci 1 m

BK10 przewód magistrali BUS o d³ugoœci 10 m

BK40-1 przewód magistrali BUS o d³ugoœci 40 m

TAC-BUS panel steruj¹cy z TAC-BUS (wariant 1)

TAC-M panel steruj¹cy z TAC-M (wariant 2)

TAC-Plus 2  modu³ obiegu grzewczego1...10
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1.5.2. Wariant 3

Sk³adnik magistrali BUS TAC-Plus 2 jako urz¹dzenie 
prowadz¹ce i do 9 dalszych sk³adników magistrali 
BUS TAC-Plus 2 jako urz¹dzenia nad¹¿ne.

1.5.3. Wariant 4

Sk³adnik magistrali BUS TAC-Plus 2 jako urz¹dzenie 
pojedyncze.

Rys. 4 Instalacja grzewcza zawieraj¹ca 
           do 10 sk³adników magistrali BUS

Rys. 5 Instalacja grzewcza z jednym sk³adnikiem 
           magistrali BUS TAC-Plus 2

A obieg grzewczy A

AF konieczny czujnik temperatury zewnêtrznej 
na urz¹dzeniu prowadz¹cym

AF ewentualnie czujnik temperatury zewnêtrznej B1

dla obiegu grzewczego B na urz¹dzeniu 
prowadz¹cym

AF  ewentualnie czujnik temperatury zewnêtrznej A10

dla obiegu grzewczego A na dziesi¹tym 
TAC-Plus 2

AF  ewentualnie czujnik temperatury zewnêtrznej B10

dla obiegu grzewczego B na dziesi¹tym 
TAC-Plus 2

B obieg grzewczy B

BK1 przewód magistrali BUS o d³ugoœci 1 m

TAC-Plus 2 modu³ obiegu grzewczego jako 1 

urz¹dzenie prowadz¹ce

TAC-Plus 2 modu³ obiegu grzewczego jako 2...10 

urz¹dzenie nad¹¿ne

A obieg grzewczy A

AF konieczny czujnik temperatury zewnêtrznej 

AF ewentualnie czujnik temperatury zewnêtrznej B

dla obiegu grzewczego B 

B obieg grzewczy B

TAC-Plus 2 modu³ obiegu grzewczego

1.5.4. Czujnik temperatury zewnêtrznej

Na urz¹dzeniu prowadz¹cym (TAC-BUS, TAC-M 
1)albo TAC-Plus 2 ) musi byæ pod³¹czony czujnik 

temperatury zewnêtrznej, dostarczaj¹cy wielkoœæ 
wiod¹c¹ dla wszystkich sk³adników magistrali BUS.

Do wszystkich TAC-Plus 2 mog¹ byæ ewentualnie 
pod³¹czone oddzielne czujniki temperatury 
zewnêtrznej dla wszystkich nastêpnych obiegów 
grzewczych. Obieg grzewczy nie mo¿e byæ przy tym 
programowany jako obieg c.w.u. (patrz rozdzia³ 3.2.3.).

1) Obieg grzewczy A mo¿e byæ zaprogramowany jako obieg 
zasilania c.w.u.
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Monta¿ wk³adki zamka

Monta¿ czujnika temperatury zasilania

Ø Wyj¹æ zaœlepkê.
Ø W³o¿yæ wk³adkê zamka z kluczem.

Ø Zamkn¹æ szybkê z pleksiglasu.
Ø Klucz obróciæ w lewo i wyci¹gn¹æ.

Ø W odleg³oœci oko³o 500 mm za pomp¹ obiegow¹ 
usun¹æ izolacjê rury grzewczej na d³ugoœci 
minimum 100 mm.

Ø Powierzchniê przylegania czujnika posmarowaæ 
past¹ kontaktow¹ i zamocowaæ czujnik na rurze 
grzewczej za pomoc¹ taœmy mocuj¹cej.

Powierzchnia przylegania na rurze 
grzewczej musi byæ oczyszczona 
do go³ego metalu.

Ø U³o¿yæ i pod³¹czyæ przewód czujnika 
(patrz rozdzia³ 2.2.).

Ø Ponownie zaizolowaæ rurê grzewcz¹ i czujnik.

2. Instalacja

2.1. Monta¿

Monta¿ obudowy

Ø Je¿eli przewody s¹ uk³adane podtynkowo:
- wy³amaæ otwory na tylnej œcianie obudowy,
- przeprowadziæ przewody przez otwory, 

zabezpieczaj¹c je przed zetkniêciem 
za pomoc¹ rurek ochronnych albo os³on 
kablowych.

Ø Zaznaczyæ punkty mocowania za pomoc¹ 
szablonu do wiercenia otworów.

Ø Wywierciæ otwory wiert³em o œrednicy    6 mm 
i w³o¿yæ ko³ki rozporowe.

Ø Wkrêciæ górny wkrêt, tak aby ³eb wkrêtu odstawa³ 
od œciany jeszcze o oko³o 5 mm.

Ø Zaczepiæ na zamontowanym wkrêcie górne 
zamocowanie obudowy.

Ø Zdj¹æ doln¹ os³onê.
Ø Zamocowaæ obudowê na œcianie przy u¿yciu 

dwóch wkrêtów.

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11
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Monta¿ czujnika temperatury zewnêtrznej Uk³adanie przewodów na tynku

Ø Wy³amaæ otwory na dolnej œcianie obudowy.
Ø Przeprowadziæ przewody przez za³¹czon¹ z³¹czkê 

przy³¹czeniow¹ i zabezpieczyæ przed 
naprê¿eniem.

Rys. 12 Miejsca monta¿u czujnika temperatury 
             zewnêtrznej

Rys. 14 

Rys. 13 Monta¿ czujnika temperatury zewnêtrznej

9



2.2. Pod³¹czenie elektryczne

Sk³adniki niskonapiêciowe i po³¹czenie magistrali 
BUS

Stosowaæ przewody magistrali BK 1, BK 10 
albo BK 40-1 (wyposa¿enie) ekranowane przed 
oddzia³ywaniami zewnêtrznymi.

Niebezpieczeñstwo: 
groŸba pora¿enia pr¹dem!
Ø Przed pod³¹czeniem elektrycznym 

TAC-Plus 2 od³¹czyæ zasilanie 
napiêciem (230 V AC) urz¹dzeñ 
i wszystkich nastêpnych sk³adników 
magistrali BUS.

Zalecane urz¹dzenia regulacyjne, sterownicze 
i zabezpieczaj¹ce s¹ kompletnie oprzewodowane 
i sprawdzone.

Ø Po³¹czenie magistrali od TAC-Plus 2 do nastêpnych 
sk³adników magistrali (rysunek 15 do 18).

Po³¹czenie magistrali BUS jest 
zagwarantowane przy ca³kowitej d³ugoœci 
wynosz¹cej maksymalnie 1200 m.

Ø W celu unikniêcia oddzia³ywañ indukcyjnych nale¿y 
prowadziæ wszystkie przewody niskonapiêciowe 
(pr¹d pomiarowy) w minimalnej odleg³oœci 100 mm 
od przewodów 230 V albo 400 V.

Ø W przypadku oddzia³ywañ zewnêtrznych, jak np. 
kable energetyczne, przewody trakcyjne, stacje 
transformatorowe, aparaty radiowe i telewizyjne, 
radiostacje amatorskie, kuchenki mikrofalowe, 
nale¿y stosowaæ przewody niskonapiêciowe 
ekranowane.

Ø Do przed³u¿ania przewodów czujników 
temperatury i w³¹czników zdalnych nale¿y 
stosowaæ przewody o nastêpuj¹cych przekrojach:

2- przewody o d³ugoœci do 20 m: 0,75 do 1,50 mm
2- przewody o d³ugoœci do 30 m: 1,00 do 1,50 mm

2- przewody o d³ugoœci powy¿ej 30 m: 1,50 mm
Ø Do sterowników zdalnych (TWR 1 lub TWR 2) 

2stosowaæ przewody o przekroju 1,50 mm .

Pod³¹czanie napiêcia 230 V AC 

Maksymalne obci¹¿enie wyjœciowe

Prace instalacyjne, musz¹ byæ wykonywane zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi normami i ewentualnie wg 
przepisów lokalnego zak³adu energetycznego (stosuje 
siê zw³aszcza do œrodków ochronnych).

Ø Przy³¹cze sieciowe pod³¹czaæ na sta³e do listwy 
zaciskowej TAC-Plus 2 (nie stosowaæ wtyczki 
ze stykiem ochronnym), za poœrednictwem 
przyrz¹du oddzielaj¹cego o rozstawie styków 
minimum 3 mm (np. bezpieczniki, wy³¹czniki LS).

Ø Przy³¹cze sieciowe zabezpieczyæ bezpiecznikiem 
6 A (o ile w tym obwodzie pr¹dowym nie s¹ 
przewidziane ¿adne inne odbiorniki).

Ø Z zacisku przy³¹cza sieciowego nie odprowadzaæ 
zasilania do ¿adnych innych odbiorników.

Ø Przy uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹cych przepisów dla 
przy³¹cza 230 V stosowaæ przewód elektryczny 

2typu H05VV-R 3 G o przekroju minimum 1,5 mm  
2(NYM-I 3 x 1,5 mm ).

Ø Do zasilania pompy, napêdów zaworów 
mieszaj¹cych i mechanicznych czujników 
stosowaæ przewody elektryczne tego samego 
rodzaju.

Maksymalny pobór mocy pomp 
i napêdów zaworów mieszaj¹cych nie 
mo¿e przekraczaæ wartoœci za³o¿onych 
dla TAC-Plus 2 (patrz rozdzia³ 1.2.).

Przy pod³¹czaniu wiêkszej liczy odbiorników 
(TAC-Plus 2, urz¹dzenie grzewcze itd.):
Ø Je¿eli maksymalny pobór pr¹du przekracza 

wartoœæ przewidzian¹ dla pod³¹czonego wczeœniej 
przyrz¹du rozdzielczego, posiadaj¹cego rozstaw 
miêdzy stykami minimum 3 mm (np. bezpiecznik, 
wy³¹cznik LS), wówczas odbiorniki nale¿y 
zabezpieczyæ oddzielnie.

Obci¹¿enie ka¿dego wyjœcia mo¿e wynosiæ 
maksymalnie 2 A cos   = 0,7 (= 450 W). 
Ca³kowite obci¹¿enie nie mo¿e przekraczaæ wartoœci 
zabezpieczenia (4 AT).

W przypadku wiêkszych obci¹¿eñ:
Ø Inwestor powinien zastosowaæ przekaŸnik w³¹czony 

pomiêdzy odbiornikami, poza TAC-Plus 2.
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10 – w³¹cznik zdalny (A)

11 – czujnik zasilania (A)

12 – czujnik zewnêtrzny (A)

13 – czujnik temperatury pomieszczenia (A)

14 – w³¹cznik zdalny (B)

15 – czujnik zasilania (B)

16 – czujnik zewnêtrzny (B)

17 – czujnik temperatury pomieszczenia (B)

18 – TWR1 lub TWR2

19 – TWR1 lub TWR2

  

2.2.1. Pod³¹czenie dwóch obiegów c.o. z zaworami 
mieszaj¹cymi

1  – przy³¹cza 230 V AC

2  – sieæ 230 V

3  – zawór mieszaj¹cy 3 lub 4 - drogowy (A)

4  – pompa obiegowa (A)

5  – ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa dla 
ogrzewania pod³ogowego FB (A)

6 – zawór mieszaj¹cy 3 lub 4  drogowy (B)

7 – pompa obiegowa (B)

8 – ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa dla 
ogrzewania pod³ogowego FB (B)

9 – czujniki i niskie napiêcie bezpieczne

Rys. 15 Pod³¹czenie elektryczne

11
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AF czujnik temperatury zewnêtrznej obiegu A

grzewczego A

AF czujnik temperatury zewnêtrznej obiegu B

grzewczego B

B ogranicznik temperatury zasilania obiegu A

grzewczego A (osprzêt dodatkowy)

B ogranicznik temperatury zasilania obiegu B

grzewczego B (osprzêt dodatkowy)

FS w³¹cznik zdalny obiegu grzewczego A A

(osprzêt dodatkowy) 

FS w³¹cznik zdalny obiegu grzewczego B B

(osprzêt dodatkowy) 

M napêd zaworu mieszaj¹cego obiegu A

grzewczego A

M napêd zaworu mieszaj¹cego obiegu B

grzewczego B

Rys. 16 Schemat instalacji

RK zawór zwrotny klapowy

TWR1 / TWR2  sterownik zdalny

TAC-BUSpanel steruj¹cy TAC-BUS na urz¹dzeniu 
grzewczym

TAC-M panel steruj¹cy TAC-M na urz¹dzeniu 
grzewczym

TAC-Plus 2  modu³ obiegu grzewczego

UP pompa obiegu grzewczego AA

UP pompa obiegu grzewczego BB

VF czujnik temperatury zasilania obiegu A

grzewczego A

VF czujnik temperatury zasilania obiegu B

grzewczego B

12



Rys. 17 Pod³¹czenie elektryczne

2.2.2. Pod³¹czenie jednego obiegu c.w.u. i jednego 
obiegu c.o. z zaworem mieszaj¹cym

1)  Przy pod³¹czaniu ogranicznika temperatury 
      zasilania zdj¹æ mostek.

1 – przy³¹cza 230 V AC

2  – sieæ 230 V

3  – zawór mieszaj¹cy 3 lub 4 - drogowy (A)

4  – pompa obiegowa (A)

5  – 

6 – zawór mieszaj¹cy 3 lub 4  drogowy (B)

7 – pompa obiegowa (B)

8 – 

ogranicznik FB (A) temperatury bezpieczeñstwa 
ogrzewania pod³ogowego

ogranicznik FB (B) temperatury bezpieczeñstwa 
ogrzewania pod³ogowego

9  – czujniki i niskie napiêcie bezpieczne

10 – 

11 – czujnik zasilania (A)

12 – czujnik zewnêtrzny (A)

13 – czujnik temperatury pomieszczenia (A)

14 – w³¹cznik zdalny (B)

15 – czujnik zasilania (B)

16 – czujnik zewnêtrzny (B)

17 – czujnik temperatury pomieszczenia (B)

18 – TWR1 lub TWR2

w³¹cznik zdalny (A)

13

1

2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

18



Rys. 18 Schemat instalacji

AF czujnik temperatury zewnêtrznej obiegu A

grzewczego A

B ogranicznik temperatury zasilania, obieg A

grzewczy A (inwestor)

E odpowietrzenie

LP pompa zasilania zasobnika, obieg B

M napêd zaworu mieszaj¹cego, obieg A

grzewczy A

RK zawór klapowy zwrotny

SF czujnik temperatury w zasobniku, obieg BB

TWR 1 / TWR 2  sterownik zdalny

TAC-BUSpanel steruj¹cy na urz¹dzeniu grzewczym

TAC-M panel steruj¹cy na urz¹dzeniu grzewczym

TAC-Plus 2  modu³ obiegu grzewczego

UP pompa obiegu grzewczego AA

VF czujnik temperatury zasilania, obieg A

grzewczy A
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2.2.3. Pod³¹czenie magistrali BUS

2.2.4. Pod³¹czenie czujnika

Pod³¹czenie czujnika temperatury w zasobniku

Dopuszczalne parametry czujnika patrz rozdzia³ 
1.2.

Teraz przy³¹cza czujnika temperatury zewnêtrznej 
1)(AF)  i sterowników zdalnych (TWR 1 i TWR 2) 

obiegu c.w.u. s¹ nieczynne.

2.2.5. Pod³¹czenie w³¹cznika zdalnego

Do ka¿dego obiegu grzewczego inwestor mo¿e 
pod³¹czaæ jeden w³¹cznik zdalny (np. w formie 
telekomunikatora).

Dzia³anie w³¹cznika zdalnego:

Po³¹czenie równoleg³e za pomoc¹ w³¹cznika 
zdalnego

Dziêki temu mo¿na równoczeœnie aktywowaæ poprzez 
w³¹cznik zdalny oba obiegi.

Ø Po³¹czenie magistrali BUS od TAC-Plus 2 
do nastêpnych sk³adników magistrali wykonaæ 
przy u¿yciu kabla magistrali BK 1, BK 10 albo 
BK 40-1 (wyposa¿enie) patrz za³¹czona instrukcja 
instalowania 6 720 604 442.

Do ka¿dego obiegu grzewczego mog¹ byæ 
pod³¹czane nastêpuj¹ce czujniki:
l czujnik temperatury zewnêtrznej (AF),
l sterownik zdalny z czujnikiem temperatury  

pomieszczenia (TWR 1 albo TWR 2),
l czujnik temperatury zasilania (VF).

Ø czujnik temperatury w zasobniku (SF) pod³¹czyæ 
zamiast czujnika temperatury zasilania (VF).

Ø programowanie obiegu c.w.u. patrz rozdzia³ 3.2.3.

l Przy zwartym styku:
Zabezpieczenie obiegu grzewczego lub obiegu 
c.w.u. przed zamarzaniem.

l Przy rozwartym styku:
Nastêpuje przejêcie trybu pracy nastawionego 
na TAC-Plus 2.

w³¹cznik zdalny musi posiadaæ styk 
bezpotencja³owy odpowiedni dla 5 V DC.

Rys. 19 Po³¹czenie równoleg³e w³¹cznika zdalnego

1 – czujniki i niskie napiêcie bezpieczne
2 – w³¹cznik zdalny A
3 – czujnik temperatury zasilania (A)
4 – czujnik zewnêtrzny (A)
5 – czujnik temperatury pomieszczenia
6 – w³¹cznik zdalny (B)
7 – czujnik zasilania (B)
8 – czujnik zewnêtrzny (B)
9 – w³¹cznik zdalny

2.2.6. Pod³¹czenie ogranicznika temperatury 
bezpieczeñstwa zasilania c.o.

Funkcja specjalna jako w³¹cznik / wy³¹cznik

Ostrze¿enie: Mo¿liwoœæ uszkodzenia 
pod³ogi wskutek przegrzania!
Ø Przy pod³¹czaniu ogrzewania 

pod³ogowego nale¿y pod³¹czyæ 
ogranicznik temperatury zasilania, 
dostarczany przez inwestora (np. 
mechaniczny czujnik temperatury). 
Powoduje on wy³¹czenie pompy 
obiegowej powy¿ej temperatury 
granicznej, wynosz¹cej oko³o 50°C.

Ø Wykonaæ monta¿ zgodnie ze 
wskazówkami producenta.

Ø Przy pod³¹czaniu ogranicznika temperatury 
zasilania zdj¹æ mostek miêdzy zaciskami 11 i 12 
lub 20 i 21 (rysunek 15). 

Dostarczany przez inwestora ogranicznik 
temperatury zasilania musi byæ 
przewidziany na 230 V AC.

Ø Zamiast ogranicznika temperatury zasilania 
pod³¹czyæ w³¹cznik / wy³¹cznik.

Ø Dziêki temu mo¿na jednoczeœnie wy³¹czaæ pompê 
obiegow¹ i napêd zaworu mieszaj¹cego 
odpowiedniego obiegu grzewczego.

1) Poza przypadkiem, gdy czujnik temperatury zewnêtrznej 
jest pod³¹czony do TAC-Plus 2 (urz¹dzenie prowadz¹ce) 
w obiegu A c.w.u. 

15
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3. Uruchomienie

3.1. Elementy obs³ugi

3.2. Przygotowanie do pracy

Szczególowy opis obs³ugi TAC-Plus 2 
jest podany w dodatkowej instrukcji 
obs³ugi.

Rys. 20

S1 w³¹cznik / wy³¹cznik
S2 prze³¹cznik trybów pracy
Si bezpiecznik 4 A zw³oczny
D przyciski obs³ugi i programowania 

(patrz instrukcja obs³ugi)
E wyœwietlacz

Sk³adniki magistrali (TAC-Plus 2 albo TAC-BUS) 
nale¿y nastawiæ odpowiednio do ich zadañ w instalacji 
grzewczej.

Sk³adnik magistrali TAC-M automatycznie 
rozpoznaje nastêpne sk³adniki magistrali. 
Dokonanie nastawienia lub kodowanie 
nie jest konieczne.

3.2.1. Nastawa TAC-Plus 2

TAC-Plus 2 nastawiæ odpowiednio do jego zadañ 
w instalacji grzewczej.
Ø w³¹cznik koduj¹cy CS, znajdujacy siê obok listwy 

zaciskowej pierwszego TAC-Plus 2, nastawiæ na „0”.
Ø W przypadku instalacji z TAC-M, zawieraj¹cej 

wiecej ni¿ 10 TAC-Plus 2: od 11 do 20  TAC-Plus 2 
nale¿y otworzyæ mostki funkcjonalne JUMP1.

Rys. 21 w³¹cznik koduj¹cy na TAC-Plus 2.

Ø Ewentualnie zakodowaæ nastêpne TAC-Plus 2 
w kolejnoœci wzrastaj¹cej.

Nie opuœciæ ¿adnego numeru kodowego 
ani nie nadawaæ tego samego numeru 
dwóm ró¿nym sk³adnikom.
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Ø Na pierwszym TAC-Plus 2 na poziomie kontrolnym 
na stronie #KONFIGURATION (Konfiguracja) 
sprawdziæ i ewentualnie zaprogramowaæ funkcjê 
MEISTER (Mistrz),:

Ø Wykrêciæ 4 wkrêty na panelu steruj¹cym TAC-Plus 2.
Ø Zdj¹æ panel steruj¹cy. Œci¹gn¹æ przy tym kabel 

p³aski symetryczny na p³ytce elektronicznej.

Rys. 22 Zdejmowanie panela steruj¹cego 
na TAC-Plus 2

Ø Przenieœæ mostki funkcjonalne J13 i J14.

Rys. 23 Mostki funkcjonalne na TAC-Plus 2

Ø Za³o¿yæ kabel p³aski symetryczny na p³ytkê 
elektroniczn¹ i przykrêciæ panel steruj¹cy

- w przypadku TAC-Plus 2, bêd¹cego urz¹dzeniem 
nad¹¿nym, z po³¹czeniem magistral¹ 
do TAC-BUS albo TAC-M:
MEISTER: AUS -wy³¹czona (nastawa fabryczna)

- w przypadku TAC-Plus 2, bêd¹cego urz¹dzeniem 
prowadz¹cym, bez po³¹czenia 
z magistral¹ do TAC-BUS albo TAC-M:
MEISTER: EIN w³¹czona

Je¿eli na pierwszym TAC-Plus 2 zaprogramowana 
jest  funkcja „MEISTER: EIN" - (w³¹czona):

Przy pracy bez po³¹czenia magistral¹ 
z urz¹dzeniem grzewczym:
Ø Temperaturê zasilania do urz¹dzenia 

grzewczego nastawiæ na maksymalnie 
wymagan¹ temperaturê zasilania 
TAC-Plus 2.

Szczegó³owy opis nastawiania sk³adnika magistrali 
TAC-BUS jest podany w instrukcji obs³ugi 
i instalowania, do³¹czonej do urz¹dzenia grzewczego.
Ø Panel steruj¹cy TAC-BUS musi byæ zakodowany

i poddany inicjalizacji.

Ø Na poziomie serwisowym dokonaæ 
zaprogramowania na stronie #ANLAGE PARAM 
(parametry instalacji). Tryb pracy obiegu 
grzewczego WWE (nastawa c.w.u.). 

Warunek dzia³ania obiegu c.w.u.:
Ø Czujnik temperatury zasobnika (SF), 

zamontowany w zasobniku, 
pod³¹czyæ zamiast czujnika 
temperatury zasilania (VF) 
(patrz rozdzia³ 2.2.2.).

Ø Przy pierwszym uruchomieniu: przygotowaæ 
do pracy zgodnie z rozdzia³em 3.2.

Ø W³¹cznik / wy³¹cznik (S1) ustawiæ w po³o¿eniu I.

Np. przy uszkodzonym uk³adzie regulacji TAC-Plus 2:
Ø Prze³¹cznik trybu pracy (S2) ustawiæ na   .
Ø Wyœwietlacz gaœnie, a pompy obiegowe 

(UP  i UP ) pracuj¹ w sposób ci¹g³y.A B

Ø Zamontowane zawory mieszaj¹ce obs³ugiwaæ 
rêcznie.

3.2.2. Nastawa TAC-BUS

3.2.3. Obwód c.w.u.

3.3. Uruchomienie

3.3.1. Nastawy robocze

3.3.2. Praca w sytuacjach awaryjnych
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4. Tabela nastaw i kodowania 
sk³adników magistrali BUS

Sprawdziæ ustawienia na TAC-Plus 2:

Ø Na TAC-Plus 2 przywo³aæ stronê #BUS TEST 
na poziomie kontrolnym i sprawdziæ ustawienia:

Adres 20 = kod 0
Adres 21 = kod 1
Adres 22 = kod 2
itd.

- BUS STUNDEN: liczba godzin pracy 
od ostatniego wy³¹czenia zasilania

- CTRL BUS: parametry kontrolne dla funkcji BUS 
(tylko dla producenta).

- KONFIG BUS: liczba sk³adników magistrali
- GERAET NUMMER: adresy sk³adników 

magistrali

Szczegó³owy opis nastawiania 
i kodowania sk³adników magistrali 
TAC-BUS albo TAC-M jest podany 
w instrukcji instalacji i obs³ugi, do³¹czonej 
do urz¹dzenia grzewczego.

Tab. 4

18

1) Przyk³ady instalacji patrz rozdzia³ 1.5

2) Do 10 sztuk TAC-Plus 2 w  instalacji grzewczej

A wy³¹czony
E w³¹czony
J tak
N nie
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