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ALPHA IP

1. INSTALACJA SYSTEMU ALPHA IP

Alpha IP jest niezwykle prosty i intuicyjny.
Do stworzenia systemu sterowania w budynku oprócz urządzeń Alpha IP potrzebujemy jedynie smartfona oraz dostępu do internetu za pomocą routera.
Naszą przygodę z systemem rozpoczynamy od pobrania i zainstalowania bezpłatnej aplikacji "Alpha
IP" dostępnej na urządzenia z systemem Android (wersja 4.1 lub wyższa) oraz iOS (wersja 8.0 lub
wyższa).

Po zainstalowaniu aplikacja staje się głównym panelem operacyjnym, za pomocą którego można
sterować i konfigurować cały system Alpha IP.
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Pierwszą czynnością po uruchomieniu aplikacji jest podłączenie i skonfigurowanie Bramki internetowej Alpha IP (Alpha IP Access Point).
Aktualny status Bramki internetowej podłączonej do internetu sygnalizowany jest przyciskiem systemowym, który zmienia kolor w zależności od etapu instalacji:
- kolor pomarańczowy - uruchamianie Bramki,
- kolor żółty (szybkie miganie) - połączenie internetowe zostało nawiązane,
- kolor niebieski (szybkie miganie) - połączenie z serwerem Alpha IP zostało nawiązane,
- kolor niebieski (światło ciągłe) - połączenie z serwerem Alpha IP zostało z sukcesem utworzone.
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Po zakończeniu konfigurowania Bramki internetowej powracamy do ekranu głównego aplikacji.

Dostępne są tutaj trzy opcje konfiguracji:
- przyucz urządzenie,
- ustal lokalizację dla danych meteorologicznych,
- ustal PIN

1.1. Lokalizacja danych meteorologicznych
Zdefiniowanie lokalizacji ma na celu uzyskanie przez aplikację informacji o aktualnych warunkach
pogodowych.
Po kliknięciu "Ustal lokalizację" wpisujemy nazwę miasta lub kod pocztowy i klikamy

.

Po wyszukaniu przez aplikację wybranej lokalizacji powracamy do ekranu głównego.
1.2. Ustal PIN
W celu zabezpieczenia naszego systemu sterowania przez użyciem przez nieuprawnione osoby lub
dzieci możemy ustalić kod dostępu.
W tym celu klikamy "Ustal PIN" i wpisujemy nasz kod w pole "Nowy PIN". Kod musi się składać przynajmniej z 4 cyfr. Naszą kombinację cyfr potwierdzamy wpisując ją ponownie w polu "Potwierdź nowy PIN". Przyciskiem "OK" zatwierdzamy operację.
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1.3.Przyucz urządzenie
Aby zintegrować wszystkie posiadane urządzenia Alpha IP w jeden system musimy je najpierw "przyuczyć" (zintegrować z Branką internetową i zarejestrować na serwerze) i przyporządkować do konkretnych pomieszczeń w domu.
Kolejność "przyuczania" urządzeń nie ma znaczenia. Rekomendujemy przeprowadzenie całego procesu wg pomieszczeń, pokój po pokoju.
Wszystkie urządzenia Alpha IP integruje się wg takiego samego schematu.

Do polecenia "Przyucz urządzenie" mamy dostęp także z rozwijanego menu głównego po lewej
stronie
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Aby urządzenie było gotowe do pracy i można było je "przyuczyć" należy najpierw doprowadzić do
niego zasilanie - włożyć baterie lub podłączyć do sieci.
Po włożeniu baterii urządzenie pozostaje gotowe do "przyuczenia" przez 3 minuty, co sygnalizuje
przycisk systemowy - migając na pomarańczowo. Aby po upływie tego czasu wznowić tryb
"przyuczenia", należy ponownie przycisnąć klawisz systemowy.
Schemat procesu "przyuczenia" pokazany poniżej jest taki sam dla każdego urządzenia Alpha IP.

Cyfry SGTIN znajdują się
na dołączonej do urządzenia naklejce z kodem
QR. W wypadku urządzeń zasilanych na baterie, można znaleźć go
także w miejscu instalacji baterii.
Jeżeli niepoprawnie wpiszemy cyfry, podświetlą
się one na czerwono i
aplikacja nie pozwoli
przejść do następnego
etapu instalacji.
Tym przyciskiem zatwierdzamy wpisany
kod.

Wpisujemy nazwę pomieszczenia, w którym
zainstalowane będzie dane
urządzenie.
W naszym przypadku jest
to korytarz.
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Możemy dowolnie
zmienić wyświetlaną
nazwę urządzenia

Część urządzeń Alpha IP
(np. czujnik otwartego
okna) jest dedykowana
dla kilku obszarów zastosowań.
W tym wypadku ostatnim
krokiem przed zakończeniem procesu instalacji
jest dokonanie wyboru
funkcji jaką ma pełnić
urządzenie.
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2. Strona główna - przegląd

Menu główne
Zmiana pomiędzy trybem auto i ECO
Lokalizacja i zewn. warunki pogodowe
Ustawienie trybu alarmowego
Grupy
Symbole informacyjne np.
aktualna temperatura,
otwarte okno, poziom
wilgotności

Lista pomieszczeń

Temperatura oczekiwana
w pomieszczeniu
Aktywny profil grzewczy

Symbole
Włączony tryb ECO
Niski poziom naładowania baterii
Otwarte okno
Włączone światło
Zakłócenia komunikacji radiowej między urządzeniami
Wykryty ruch
Aktywny tryb urlopowy
Profil czasowy został przypisany do danego urządzenia
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2.1.Lista pomieszczeń
Kolejność oraz liczbę pomieszczeń, które mają być wyświetlane na ekranie głównym możemy odpowiednio dostosować do swoich potrzeb. W tym celu należy w Menu głównym wybrać po kolei:

Zaznaczamy pomieszczenia, które mają
znaleźć się na ekranie
głównym.

Kliknięcie i dłuższe
przytrzymanie danego pomieszczenia
spowoduje możliwość jego przesuwania w górę lub w
dół.

Wybór potwierdzamy
przyciskiem
"Dalej"
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3. Pomieszczenia - przegląd
Po wybraniu na ekranie głównym dowolnego pomieszczenia z listy, wyświetla się widok ekranu pomieszczenia. Domyślnym widokiem jest widok "Klimat pomieszczenia", chyba że w danym pokoju nie
są zainstalowane żadne urządzenia sterujące ogrzewaniem, wówczas pojawia się widok "Bezpieczeństwo" lub "Światło".
Poniższy przykład ilustruje widok "Klimat pomieszczenia".

powrót
do ekranu głównego
aktualny profil grzewczy

ustawienia m.in. konfiguracja urządzeń sterujących pomieszczeniem

temperatura oczekiwana

regulacja temperatury
oczekiwanej

lista urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu

dostęp do pozostałych widoków:
"Bezpieczeństwo", "Światło"
aktywacja trybu Boost
(intensyfikacja)
aktualna temperatura
i wilgotność
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4. Instalacja - ogrzewanie podłogowe
Aby sterowanie ogrzewaniem podłogowym było możliwe poprzez aplikację musi być "przyuczona"
bramka internetowa, centrala ogrzewania podłogowego oraz co najmniej jeden termostat.
Na początku musimy upewnić się, że poszczególne obwody grzewcze zostały przyporządkowane do
odpowiednich pomieszczeń.
W tym celu w Menu głównym klikamy na "Lista urządzeń" i szukamy na liście przyuczonej wcześniej
Centralki. Po kliknięciu na Centralkę postępujemy jak poniżej:
Po kliknięciu "Przyporządkowanie" pojawiają
nam się kolejne kroki procesu "przyuczania"
urządzenia tj. wybór pomieszczenia i nazwa
urządzenia (patrz rozdział 1.3)
Jeżeli Centralka została wcześniej przyuczona klikamy "Dalej", aż do momentu pojawienia się ekranu dotyczącego konfiguracji obwodów grzewczych.

Przyporządkowujemy wszystkie
pomieszczenia do wyjść centralki (obwodów grzewczych)
zgodnie z kolejnością podłączonych na rozdzielaczu siłowników.

! W wypadku, gdy centralka
będzie sterować również pompą
obiegową:
- wówczas pompa jest domyślnie przypisana do obwodu
grzewczego nr 1,
- do obwodu grzewczego nr 1
należy dodatkowo przyporządkować dowolne pomieszczenie,
w którym znajduje się termostat sterujący podłogówką.
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4.1. Przykład przyporządkowania - sterowanie ogrzewaniem podłogowym

HZ1

HZ2

HZ3

HZ4

W wypadku sterowania ogrzewaniem podłogowym bez pompy należy w aplikacji, w konfiguracji Centralki zmienić ustawienia "Lokalne sterowanie pompy" oraz ustawić "Typ napędu" zastosowanego siłownika (zazwyczaj używane są siłowniki NC).
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4.2. Przykład przyporządkowania - sterowanie ogrzewaniem podłogowym i pompą obiegową

HZ1

HZ2

HZ3

HZ4

HZ5

HZ1

pompa

W wypadku sterowania ogrzewaniem podłogowym z pompą należy w aplikacji, w konfiguracji Centralki zmienić ustawienia "Lokalne sterowanie pompy" oraz ustawić "Typ napędu" zastosowanego siłownika (zazwyczaj używane są siłowniki NC).
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5. Konfiguracja i sterowanie
Kolejnym krokiem po zainstalowaniu systemu Alpha IP jest jego konfiguracja oraz dostosowanie do
własnych potrzeb.

5.1. Sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym za pomocą Alpha IP

5.1.1. Elementy sterowania
Zestaw Basic - zawiera urządzenia niezbędne do stworzenia systemu sterowania ogrzewaniem grzejnikowym w domu.
Zestaw basic
Produkt
Opis
Wskazówki
Bramka internetowa Alpha IP (MA002)
Bramka Alpha IP łączy smart- Bramka powinna być zlokalizowana w
fon poprzez Chmurę z urzącentralnej części domu/mieszkania, aby
dzeniami Alpha IP, oraz prze- zapewnić optymalną komunikację bezkazuje polecenia konfiguraprzewodową z urządzeniami
cyjne i użytkowe z aplikacji
Alpha IP do poszczególnych
elementów systemu.
Głowica termostatyczna Alpha IP (MA001)
Głowica Alpha IP jest bardzo
prostym w instalacji urządzeniem, które umożliwia zaprogramowanie ogrzewania
grzejnikowego.

Głowica jest wyposażona w:
- metalową nakrętkę do zaworów grzejnikowych z gwintem M30x1,5mm,
- adaptery do grzejników: Danfoss RA,
RAV, RAVL
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Zestaw Basic możemy rozszerzać o kolejne urządzenia systemu zapewniające jeszcze większy komfort i oszczędność energii.
Elementy dodatkowe
Produkt
Opis
Wskazówki
Bezprzewodowy termostat pokojowy Alpha IP (MA008)
Termostat tygodniowy Alpha Termostat powinien być montowany na
IP z możliwością ustawienia 6 wysokości ok. 1,5m. Nie powinien znajzmian temperatury na dobę. dować się na zimnych ścianach zeTermostat rejestruje inforwnętrznych lub w miejscach, które momacje o temperaturze i wilgłyby zakłócać rzeczywisty pomiar temgotności w pomieszczeniu, a peratury w pomieszczeniu (np. bezponastępnie cyklicznie przeka- średnio nasłonecznionych, blisko źródeł
zuje je do przyuczonej głowi- ciepła).
cy grzejnikowej. Dzięki tym
Warto montować termostaty w pomieszwartościom temperatura w
czeniach, gdzie przydatne jest mierzenie
pomieszczeniu może być bar- poziomu wilgotność np. łazienka czy
dzo prezycyjnie regulowana. kuchnia. Szczególnie gdy grzejniki są
Temperaturę oczekiwaną
usytuowane niekorzystnie np. w niszach.
należy ustawić pokrętłem
termostatu.
Czujnik otwartego okna/drzwi Alpha IP (MA003)
Czujnik Alpha IP rozpoznaje
Czujnik może zostać przymocowany do
otwarte okno lub drzwi dzięki ramy okna za pomocą taśmy klejącej lub
wbudowanemu czujnikowi na dostarczonych wkrętów. Powinien zopodczerwień. Status otwarte- stać zainstalowany w górnej częsci ramy
go okna/drzwi widoczny jest okiennej (2/3 wysokości), po stronie
w aplikacji i przesyłany jest
gdzie znajduje się klamka, w odstępie 3
do kolejnych urządzeń syste- mm od skrzydła.
mu. Wówczas mogą zostać
zamknięte zawory grzejnikowe i grzanie zostaje przerwane na czas wietrzenia
pomieszczenia.
Termostat Alpha IP do ramek (MA010)
Termostat tygodniowy Alpha Termostat może być zamontowany w
IP z możliwością ustawienia 6 zintegrowanej ramce uznanych produzmian temperatury na dobę. centów np. Berker, EISO, Gira, Merten,
Montaż możliwy jest bezpoJung
średnio na ścianie lub w ramkach innych producentów.
Termostat rejestruje informacje o temperaturze i wilgotności w pomieszczeniu, a
następnie cyklicznie przekazuje je do przyuczonej głowicy grzejnikowej. Dzięki tym
wartościom temperatura w
pomieszczeniu może być bardzo precyzyjnie regulowana.
Temperaturę oczekiwaną
należy ustawić pokrętłem
termostatu.
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Produkt
Opis
Włącznik ścienny (2-przyciskowy) Alpha IP (MA004)
Włącznik ścienny Alpha IP
aktywuje/dezaktywuje tryb
ECO. Tryb ECO zostaje uruchomiony we wszystkich pomieszczeniach na czas określony lub na stałe, dla zdefiniowanych urządzeń systemu
sterowania ogrzewaniem.

Termostat pokojowy Alpha IP (MA009)
Termostat rejestruje informacje o temperaturze i cyklicznie przekazuje je do
przyuczonej głowicy termostatycznej. Dzięki tym wartościom temperatura w pomieszczeniu może być bardzo
prezycyjnie regulowana.
Temperaturę oczekiwaną
należy ustawić pokrętłem
termostatu.

Wskazówki
Najlepiej, aby włącznik został zamontowany przy drzwiach wejściowych do domu/mieszkania. Możliwe jest przyłączenie do instalacji większej liczby włączników, aby wyposażyć np. nie tylko drzwi
wejściowe, ale także tylne wejście do
domu. Dzięki włącznikowi możemy wygodnie, jednym przyciskiem obniżyć
temperaturę na wszystkich grzejnikach.

Termostat jest montowany w strefie
grzewczej i i przyporządkowany jest do
obiegów grzewczych tej strefy.
Generalnie termostat dzięki technologii
bezprzewodowej może być montowany w
dowolnym miejscu w pomieszczeniu.
Jednak najlepiej jest zainstalować go w
miejscu gdzie użytkownicy przebywają
najczęściej. Termostat powinien być
montowany na wysokości ok. 1,5m. Nie
powinien znajdować się na zimnych ścianach zewnętrznych lub w miejscach,
które mogłyby zakłócać rzeczywisty pomiar temperatury w pomieszczeniu (np.
bezpośrednio nasłonecznionych, blisko
źródeł ciepła).

5.1.2. Konfiguracja pomieszczeń
Na głównym ekranie aplikacji należy wybrać pomieszczenie, w którym jest umieszczona i do którego
została przyuczona głowica termostatyczna Alpha IP ( patrz pkt. 1.3. - Przyucz urządzenie).
Po kliknięciu menu z prawej strony uzyskujemy dostęp do funkcji "Konfiguracja".
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Każde pomieszczenie, w którym znajduje się grzejnik z głowicą termostatyczną Alpha IP konfigurujemy indywidualnie poprzez poniższe menu.
Ustawienie temperatury minimalnej i maksymalnej w pomieszczeniu. Tak ustawiony
zakres temperatur będzie "priorytetowy" w stosunku do profilu grzewczego przypisanego do
danego pomieszczenia (Profile
grzewcze - zobacz rozdz.......).
Ustawienie temperatury
oczekiwanej w pomieszczeniu przy otwartym oknie (w
wypadku "przyuczonego"
czujnika otwartego okna)

Ustawienie czasu obowiązywania trybu
Boost (intensyfikacji).
Jeżeli na głowicy termostatycznej lub w
aplikacji aktywujemy tryb Boost w danym
pomieszczeniu, wówczas przez zadany
czas zawór na głowicy będzie całkowicie
otwarty, aby w krótkim czasie osiągnąć
zadaną temperaturę.

Po przyuczeniu głowicy termostatycznej oraz termostatu do jednego pomieszczenia, głowice są automatycznie przypisywane do termostatów. W wypadku gdy do pomieszczenia przyuczonych jest kilka głowic, wówczas wszystkie są przypisane do tego samego termostatu. W każdym pokoju możemy
użyć tylko jednego termostatu.
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5.2. Sterowanie ogrzewaniem podłogowym za pomocą Alpha IP

5.2.1. Elementy sterowania
Zestaw basic
Produkt
Opis
Bramka internetowa Alpha IP (MA002)
Bramka Alpha IP łączy smartfon poprzez Chmurę z urządzeniami Alpha IP,
oraz przekazuje polecenia konfiguracyjne i użytkowe z aplikacji Alpha IP
do poszczególnych elementów systemu.
Bramka nie jest konieczna, ale wówczas nie ma możliwości sterowania
systemem poprzez aplikację.

Wskazówki
Bramka powinna być zlokalizowana w
centralnej części domu/mieszkania,
aby zapewnić optymalną komunikację
bezprzewodową z urządzeniami

Centrala bezprzewodowa Alpha IP 6 stref (MA005) lub 10 stref (MA006) 230V
Centrala Alpha IP pozwala na regulację Instalacja Centrali powinna zostać
systemu ogrzewania/chłodzenia w każ- wykonana przez wykwalifikowanego
dym pomieszczeniu. Obsługuje max. 6 elektryka. Centrala powinna być usylub 10 stref grzewczych.
tuowana w pobliżu szafki z rozdzielaCentrala rejestruje i analizuje wartości czem. Montaż na ścianie na listwie
temperatury zadanej i rzeczywistej
DIN lub za pomocą uchwytów montamierzonej przez termostaty pokojowe. żowych.
Stosowanie do tych wartości regulowa- Stosuje się następujące przekroje zana jest temperatura w pomieszczecisków wtykowych:
niach za pomocą podłączonych siłowni- - przewód lity: 0,5-1,5 mm2,
ków.
- przewód elastyczny: 1,0-1,5 mm2,
Opcjonalnie zalecane jest podłączenie - końcówki przewodu: usunięta izolado centrali pompy ogrzewania podłocja na odcinku 8-9mm.
gowego (centrala obsługuje wówczas
odpowiednio 5 lub 9 stref grzewczych).
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Produkt
Opis
Bezprzewodowy termostat pokojowy Alpha IP (MA008)
Termostat tygodniowy Alpha IP z możliwością ustawienia 6 zmian temperatury na dobę. Termostat rejestruje
informacje o temperaturze i wilgotności w pomieszczeniu, a następnie cyklicznie przekazuje je do przyuczonej
centrali. Dzięki tym wartościom temperatura w pomieszczeniu może być
bardzo precyzyjnie regulowana. Temperaturę oczekiwaną należy ustawić
pokrętłem termostatu lub za pomocą
aplikacji w trybie automatycznym lub
ręcznym.

Siłownik Prandelli 230 V (M101)
Siłownik służy do bezgłośnego zamykania i otwierania zaworów grzejnikowych oraz zaworów obiegów grzewczych ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego.
Siłownik NC dostarczany jest waz z
adapterem M30x1,5mm

Wskazówki
Termostat powinien być montowany
na wysokości ok. 1,5m. Nie powinien
znajdować się na zimnych ścianach
zewnętrznych lub w miejscach, które
mogłyby zakłócać rzeczywisty pomiar
temperatury w pomieszczeniu (np.
bezpośrednio nasłonecznionych, blisko
źródeł ciepła).
Warto montować termostaty w pomieszczeniach, gdzie przydatne jest
mierzenie poziomu wilgotność np.
łazienka czy kuchnia. Szczególnie gdy
grzejniki są usytuowane niekorzystnie
np. w niszach.

Instalacja siłowników powinna być
wykonana przez wykwalifikowanego
elektryka.
Większość systemów ogrzewania
płaszczyznowego pracuje z siłownikami "NC" (bezprądowo zamkniętymi).
Instalacja siłownika następuje poprzez
wpięcie do nakręconego wcześniej na
zaworze adaptera.

Zestaw Basic możemy rozszerzać o kolejne urządzenia systemu zapewniające jeszcze większy komfort i oszczędność energii.
Elementy dodatkowe
Produkt
Opis
Bezprzewodowy termostat pokojowy Alpha IP (MA009)
Termostat rejestruje informacje o
temperaturze w danej strefie grzewczej i cyklicznie przekazuje je do przyuczonej centrali bezprzewodowej.
Dzięki tym wartościom temperatura w
pomieszczeniu przy ogrzewaniu podłogowym może być precyzyjnie regulowana. Temperaturę oczekiwaną należy
ustawić pokrętłem termostatu.

Wskazówki
Termostat jest montowany w strefie
grzewczej i przyporządkowany jest
do obiegów grzewczych tej strefy.
Generalnie termostat dzięki technologii bezprzewodowej może być montowany w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Jednak najlepiej jest
zainstalować go w miejscu gdzie użytkownicy przebywają najczęściej.
Termostat powinien być montowany
na wysokości ok. 1,5m. Nie powinien
znajdować się na zimnych ścianach
zewnętrznych lub w miejscach, które
mogłyby zakłócać rzeczywisty pomiar
temperatury w pomieszczeniu (np.
bezpośrednio nasłonecznionych, blisko
źródeł ciepła).
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Produkt
Opis
Termostat Alpha IP do ramek (MA010)
Termostat tygodniowy Alpha IP z możliwością ustawienia 6 zmian temperatury na dobę. Montaż możliwy jest
bezpośrednio na ścianie lub w ramkach
innych producentów. Termostat rejestruje informacje o temperaturze i
wilgotności w pomieszczeniu, a następnie cyklicznie przekazuje je do
przyuczonej centrali bezprzewodowej.
Dzięki tym wartościom temperatura w
pomieszczeniu może być bardzo precyzyjnie regulowana. Temperaturę
oczekiwaną należy ustawić pokrętłem
termostatu.
Moduł do kotła Alpha IP (MA007)
Moduł do kotła stanowi rozszerzenie
funkcjonalności centrali Alpha IP. Może
zostać przyuczony do bramki internetowej Alpha IP, lub bezpośrednio do
Centrali. W wypadku przyuczenia do
Centrali nie ma możliwości zarządzania
systemem poprzez aplikację, a konfiguracja modułu odbywa się za pomocą
termostatu ściennego z wyświetlaczem. Wówczas moduł ma możliwość
jedynie sterowania pompą ogrzewania
podłogowego i kotłem grzewczym, a
ponadto są 2 wejścia do przełączania
między trybami grzanie/chłodzenie
oraz monitorowanie punktu rosy.
Dzięki przyuczeniu do bramki możemy
za pomocą aplikacji programować indywidualnie wszystkie wejścia i wyjścia
modułu oraz przyporządkować je do
różnych funkcji np. sterowanie osuszaczem, przyłączenie zewnętrznego zegara sterującego czy ogranicznika temperatury.

Wskazówki
Termostat może być zamontowany w
zintegrowanej ramce uznanych producentów np. Berker, EISO, Gira, Merten, Jung

Montaż na ścianie na listwie DIN lub
za pomocą uchwytów montażowych.
Moduł powinien być zainstalowany w
pobliżu kotła i innych urządzeń, które
są do niego podłączone.
Stosuje się następujące przekroje
zacisków wtykowych:
- przewód lity: 0,5-1,5 mm2,
- przewód elastyczny: 1,0-1,5 mm2,
- końcówki przewodu: usunięta izolacja na odcinku 8-9mm.
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5.2.2. Konfiguracja Centrali bezprzewodowej Alpha IP

Przyporządkowanie
Możemy w każdej chwili zmienić nazwę urządzenia, przyporządkować do innego pomieszczenia czy
też skonfigurować obiegi grzewcze.
Lokalne sterowanie pompy
W wypadku sterowania ogrzewaniem podłogowym oraz pompą obiegową należy w konfiguracji Centralki załączyć "Lokalne sterowanie pompy".
Typ napędu
Należy ustawić "Typ napędu" zastosowanych siłowników - NC lub NO. Zazwyczaj przy ogrzewaniu podłogowym używane są siłowniki NC.
Tryb awaryjny chłodzenia
W wypadku utrzymujących się zakłóceń komunikacji radiowej pomiędzy termostatem a siłownikiem
ogrzewania podłogowego, tryb chłodzenia jest dezaktywowany lub obniżany do wstępnie zdefiniowanej wartości. Fabrycznie tryb awaryjny chłodzenia ustawiony jest na 0%.
Tryb awaryjny grzania
Okres otwarcia zaworu jest standardowo obliczany co 15 minut. W wypadku utrzymujących się zakłóceń komunikacji radiowej pomiędzy termostatem a centralą (np. rozładowane baterie), zawory są
sterowane automatycznie wg wstępnie zdefiniowanego parametru. Fabrycznie tryb awaryjny ustawiony jest na 25%, co oznacza, że zawór jest otwarty przez 225 sekund (25% z 15 minut), po czym
następuje jego zamknięcie. Operacja jest powtarzana aż do przywrócenia komunikacji radiowej,
kiedy to system wraca do normalnej pracy.
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Temperatura ochrony przed zamarzaniem
Aby uniknąć zamarznięcia instalacji można zdefiniować minimalną wartość temperatury w pomieszczeniu, do której regulowany jest siłownik. Ochronę przed zamarzaniem można wyłączyć (pokrętło
regulacji ustawiamy na "Wył.") lub wybrać temperaturę pomieszczenia w zakresie 2°-10°C (co
0,5°C).
Sterowanie strefami grzewczymi
Sterowanie strefami grzewczymi może odbywać się na dwa sposoby:
- bilansowanie obciążenia - siłowniki poszczególnych stref grzewczych są otwierane sukcesywnie, aby
zapewnić równomierny przepływ czynnika grzewczego
- kumulowanie obciążenia - strefy grzewcze, jeżeli to możliwe, są kontrolowane łącznie (wszystkie
siłowniki otwierane są jednocześnie).
Funkcja ochrony zaworu
Funkcja ta zapewnia ochronę zaworu przed blokowaniem w okresach gdy zawory nie są regularnie
uruchamiane np. w lecie.
Funkcję tą możemy wyłączyć (Wył.) lub ustawić w jakich interwałach czasowych ( w przedziale 1-28
dni) oraz przez jaki okres (w minutach) zawór będzie aktywowany.
Czas rozruchu i dobiegu pompy
W wypadku sterowania ogrzewaniem podłogowym oraz pompą obiegową możemy zdefiniować:
- czas rozruchu pompy - czas do włączenia pompy po otrzymaniu sygnału otwarcia siłownika,
- czas dobiegu pompy - czas do wyłączenia pompy po otrzymaniu sygnału zamknięcia wszystkich siłowników.
Funkcja ochrony pompy
Funkcja ta zapewnia ochronę pompy przed blokowaniem w okresach gdy pompa nie jest regularnie
uruchamiana np. w lecie.
Funkcję tę możemy wyłączyć (Wył.) lub ustawić w jakich interwałach czasowych ( w przedziale 1-28
dni) oraz przez jaki okres (w minutach) pompa będzie aktywowana.
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5.2.3. Konfiguracja pomieszczeń
Na głównym ekranie aplikacji należy wybrać pomieszczenie, w którym umieszczone są i do którego
zostały przyuczone termostaty ogrzewania podłogowego Alpha IP ( patrz pkt. 1.3. - Przyucz urządzenie).
Po kliknięciu menu z prawej strony uzyskujemy dostęp do funkcji "Konfiguracja".

Każde pomieszczenie, w którym znajduje się termostat ogrzewania podłogowego Alpha IP konfigurujemy indywidualnie poprzez poniższe menu.
Ustawienie temperatury minimalnej i maksymalnej w pomieszczeniu. Tak ustawiony
zakres temperatur będzie "priorytetowy" w stosunku do profilu
grzewczego przypisanego do
danego pomieszczenia (Profile
grzewcze - zobacz rozdz.......).
Ustawienie temperatury
oczekiwanej w pomieszczeniu
przy otwartym oknie (w wypadku "przyuczonego" czujnika otwartego okna)

23

ALPHA IP
Czas trwania intensyfikacji
Funkcja intensyfikacji nie jest dostępna w przypadku ogrzewania podłogowego. Można tą funkcję w
tym miejscu sparametryzować, jednak nie będzie miało to żadnego wpływu na sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
System ogrzewania
Ta pozycja menu służy do wyboru systemu ogrzewania, czyli reguły sterowania, którą kontroluje centrala Alpha IP.

Przy systemach ogrzewania płaszczyznowego zastosowanie
mają jedynie pierwsze dwie opcje:
1. Standard - standardowe ogrzewanie podłogowe w konwencjonalnych budynkach,
2. Tryb oszczędzania energii - ogrzewanie podłogowe/ścienne
z bardzo niską temperaturą na zasilaniu, na przykład w energooszczędnym budynku lub nowym budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię

Pozostałe trzy opcje są zarezerwowane dla zastosowań specjalnych i nie są istotne dla systemów
ogrzewania podłogowego i ściennego.
3. Grzejnik - grzejnik wodny podłączony do jednego z kanałów centralki; konieczne jest założenie
siłownika przewodowego w miejscu głowicy.
4. Konwektor pasywny - grzejniki kanałowe chroniące przed napływem zimnego powietrza przez duże
okna (balkony, tarasy).
5. Konwektor aktywny - klimakonwektory, które są używane głównie w budynkach biurowych i przemysłowych.
Granica wilgotności
W przypadku zastosowania Modułu do kotła Alpha IP z podłączonym osuszaczem możemy ustawić
poziom wilgotności, przy którym aktywowany jest osuszacz, aby uniknąć problemów z kondensacją.
Dla ogrzewania podłogowego z aktywnym trybem chłodzenia zostaje dodatkowo zamknięty odpowiedni obwód chłodzenia.
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5.2.4. Tryb chłodzenia
W tym menu można skonfigurować ogrzewanie podłogowe z funkcją chłodzenia. Funkcja ta dostępna
jest tylko wówczas, gdy zainstalowano Centralę bezprzewodową Alpha IP.
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