
miesięcznik informacyjno-techniczny 12 (196), grudzień 2014

Ring „MI”: sterowanie instalacją grzewczą i ogrzewczą
programator, sterownik, przewodowa, bezprzewodowa, komfort cieplny

Beretta

Ring „Ma�ga�zy�nu�In�sta�la�to�ra“ to miej sce, gdzie od by wa się
„wal ka“ fa chow ców na ar gu men ty. Każ dy bio rą cy udział
w star ciu bro ni swo ich do świad czeń (i prze świad czeń...),
swo je go chle bo daw cy bądź spon so ra, swo jej wie dzy i wia -
ry. Przed mio tem „spo ru“ bę dą tech no lo gie, ma te ria ły, na -

rzę dzia, me to dy, pro duk ty, teo rie                 - sło wem wszyst ko, co
cza sem róż ni lu dzi z bran ży in sta la tor skiej. Każ dy z au to rów

jest oczy wi ście świa do my, iż wy stę pu je na rin gu. W styczniu na rin gu:
urządzenia grzewcze na paliwa stałe...

O tym, czy we wła snym do mu
bę dzie my czuć się do brze, de cy -
du je nie tyl ko pięk na aran ża cja
wnętrz, cie płe oświe tle nie czy
funk cjo nal ność, ale tak że wy so ki
kom fort ciepl ny. Wła ści wie za pro -
jek to wa na i wy ko na na ga zo wa in -
sta la cja grzew cza uzu peł nio na o
pro gra ma tor ty go dnio wy gwa ran -
tu je peł ną kon tro lę tem pe ra tur w po -
miesz cze niach. Obec nie ry nek ofe ru je
wie le pro gra ma to rów ty go dnio wych, w
tym in tu icyj ny i bar dzo funk cjo nal ny
re gu la tor AL PHA 7D mar ki Be ret ta.

Pla nuj dzień!

Ste row nik ten wy stę pu je za rów no
w wer sji prze wo do wej, jak i bez prze -
wo do wej, i współ pra cu je ze wszyst ki -
mi ko tła mi mar ki Be ret ta. Z udzia łem
te go pro gra ma to ra har mo no gram pra -
cy ko tła moż na do sto so wać do wła sne -
go pla nu dnia, a tak że ca łe go ty go dnia,
bądź sko rzy stać z go to we go pro gra mu
fa brycz ne go. Ste row nik umoż li wia
ręcz ną na sta wę tem pe ra tur: dzien nej
T1 i noc nej T2 w prze dzia le od +3 do
+35°C (T1 > T2). Moż na go pro gra -
mo wać w sied mio dnio wym cy klu i
prze dzia łach cza so wych co 1 godz., co

ozna cza moż li wość 24 zmian
po zio mu tem pe ra tur (kom for to -
wej i eko no micz nej z do kład no -
ścią 0,2°C) w cią gu do by i 168 w
cią gu ty go dnia. No wo cze sny czuj nik
w ste row ni ku od czy tu je tem pe ra tu rę
w po miesz cze niu w prze dzia le od -9°C
do +50°C już z do kład no ścią do 0,2°C.

Pro gra muj in dy wi du al nie

AL PHA 7D po zwa la w opty mal ny
spo sób za rzą dzać pra cą ca łe go sys te -
mu grzew cze go we dług in dy wi du al -
nych po trzeb użyt kow ni ków. Za po -
mo cą po krę tła moż na do ko nać wy bo -

ru jed ne go z trzech try bów: Au to, Off
al bo Przy ję cie. W try bie Au to ko cioł
pra cu je we dług za pro gra mo wa nych
przez użyt kow ni ka tem pe ra tur w
okre ślo nych prze dzia łach cza so wych

na każ dy dzień ty go dnia. W
przy pad ku dłuż szej nie obec no -
ści moż na sko rzy stać z funk cji
Off. Ak tyw ny jest wte dy je dy -
nie sys tem an ty za ma rza nio wy,
któ ry w przy pad ku spad ku
tem pe ra tu ry w po miesz cze niu
po ni żej wy bra nej war to ści (do -
myśl nie usta wie nie 5°C - war -

tość tę moż na mo dy fi ko wać w me nu
tech nicz nym w za kre sie od 5°C do
10°C z do kład no ścią do 0,2°C) uru -
cho mi ko cioł ga zo wy. Je śli z ko lei or -
ga ni zu je my ko la cję dla ro dzi ny, przy -
ja ciół czy zna jo mych mo że my sko rzy -
stać z try bu Przy ję cie. W tym try bie

ste row nik bę dzie pra co wał z tem pe -
ra tu rą kom for to wą T1, nie za leż nie od
za pro gra mo wa nych prze dzia łów cza -
so wych, do mo men tu zmia ny na tryb
Au to. Ist nie je rów nież moż li wość sko -
rzy sta nia z try bu ręcz ne go, któ ry słu -
ży do szyb kiej zmia ny war to ści tem -
pe ra tu ry z noc nej na kom for to wą (lub
na od wrót) w wy bra nym prze dzia le
cza so wym. Zmia na tem pe ra tu ry jest
utrzy my wa na do koń ca da ne go prze -
dzia łu cza so we go, a ko lej ne prze dzia -
ły re ali zo wa ne są we dług wcze śniej
usta wio nych tem pe ra tur. Funk cja ta
ak tyw na jest wy łącz nie w try bie Au to.

W ar ty ku le omó wio ny zo sta nie in tu icyj ny pro gra ma tor ty go dnio wy
AL PHA 7D mar ki Be ret ta, dzię ki któ re go moż li wo ściom użyt kow -
nik osią ga wy so ki kom fort ciepl ny.
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Py�ta�nie�do...
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się�możliwość�regulacji�histerezy?

Wersja bezprzewodowa



Ja kie go ty pu in for ma cje są wy świe tla -
ne na pro gra ma to rze? Przy kła do wą wi zu -
ali za cję na wy świe tla czu pro gra ma to ra
AL PHA 7D po ka za no na fo to gra fii 1.
We dług da nych na wy świe tla czu: jest
śro da, go dzi na 8:54, tem pe ra tu ra w po -
miesz cze niu wy no si 21,8°C, ak tyw na jest
funk cja zi ma, pro gra ma tor dzia ła w try -
bie Au to, pra cu je w prze dzia le cza so wym
od godz. 6 do 9, dla któ re go zo sta ła usta -
wio na tem pe ra tu ra kom for to wa T1.

W przy pad ku ni skie go sta nu ba te rii,
na wy świe tla czu po ja wia się in for ma cja
o ko niecz no ści ich wy mia ny (na wy po -
sa że niu ste row ni ka znaj du ją się dwie ba -
te rie AAA). Pod czas wy mia ny ba te rii
wcze śniej usta wio ne pa ra me try pra cy
zo sta ną za cho wa ne, wy star czy wy brać na
pro gra ma to rze bie żą cy dzień i go dzi nę.

Do dat ko wym atu tem ste row ni ka
jest moż li wość re gu la cji hi ste re zy za -
łącz/wy łącz w za kre sie 0-2°C (ust. fa -
brycz ne: hi ste re za wy łącz 0,4°C/za -
łącz 0,2°C) z do kład no ścią do 0,2°C.
Przy pu ści my, że do ko na my wy bo ru
czu ło ści dzia ła nia na po zio mie np.
±0,2°C. Ozna cza to, że pro gra ma tor
uru cho mi ko cioł, kie dy tem pe ra tu ra
w po miesz cze niu spad nie po ni żej
usta wio nej tem pe ra tu ry o 0,2°C i wy -
łą czy go, gdy wzro śnie ona po wy żej
usta wio nej war to ści tem pe ra tu ry o
0,2°C. Dzię ki te mu moż na do sto so -
wać war tość hi ste re zy do in dy wi du al -
nych po trzeb do mow ni ków.

Pro gra ma tor AL PHA 7D  (na daj -
nik) w wer sji bez prze wo do wej jest fa -
brycz nie sprzę żo ny z od bior ni kiem,
dla te go też nie jest wy ma ga ne wy ko -
na nie pro ce du ry ko do wa nia przed
mon ta żem obu jed no stek. Za sięg
dzia ła nia pro gra ma to ra bez prze wo do -
we go wy no si do 40 m w prze strze ni
otwar tej i do 20 m w bu dyn ku.

Ste row ni ki AL PHA 7D (w wer sji
prze wo do wej i bez prze wo do wej) są
es te tycz ne wy ko na ne, dzię ki cze mu
pa su ją do każ de go wnę trza. Umoż li -
wia ją w bar dzo ła twy, funk cjo nal ny i
efek tyw ny spo sób ste ro wa nie tem pe -
ra tu rą w po miesz cze niach. Pro gra mo -
wa nie od by wa się w spo sób in tu icyj -
ny, z uży ciem za le d wie jed ne go po -
krę tła. Za je go po mo cą do ko nu je się
za rów no wy bo ru funk cji czy war to ści
po szcze gól nych pa ra me trów (po przez
ob rót po krę tła), jak i ich ak cep ta cji
(po przez wci śnię cie po krę tła).

Re gu la to ry AL PHA 7D do stęp ne w
ofer cie Be ret ty moż na za ku pić w bar -
dzo atrak cyj nej ce nie.

Da ne tech nicz ne
l ilość po mia rów tem pe ra tu ry: 3
(kom for to wa/dzien na + eko no micz -
na/noc na + an ty za ma rza nio wa),
l try by pra cy: 3 (Off, Au to, Przy ję cie),
l za kres po mia ru tem pe ra tu ry: od -9
do +50°C,
l za kres re gu la cji tem pe ra tu ry: od +3
do +35°C,
l do kład ność re gu la cji tem pe ra tu ry
c.o.: 0,2°C,
l do kład ność wska zań tem pe ra tu ry
c.o.: 0,2°C,
l sy gna li za cja wi zu al na: re gu la tor -
wy świe tlacz LCD,

l hi ste re za On/Off:
0,2°C/0,4°C (usta -
wie nie fa brycz ne,
moż li wość zmia ny w
za kre sie 0-2°C z do -
kład no ścią 0,2°C),
l okres gwa ran cji: 2 la ta,
l wy po sa że nie re gu la to ra: re gu la tor
AL PHA 7D, koł ki roz po ro we i śru by,
ba te rie, in struk cja,
l na pię cie za si la nia: na daj nik - 2 x
1,5 V (2 ba te rie al ka icz ne AAA),

Do dat ko we da ne tech nicz ne (dla
wer sji bez prze wo do wej):
l sy gna li za cja wi zu al na: re gu la tor -
wy świe tlacz LCD al bo od bior nik -
dio da LED,
l wy po sa że nie re gu la to ra: re gu la tor
AL PHA 7D, od bior nik, koł ki roz po ro -
we i śru by, ba te rie, in struk cja.
l na pię cie za si la nia: na daj nik - 2 x 1,5
V (2 ba te rie al ka licz ne AAA) od bior -
nik - 230 V +/- 10%, 50 Hz.

Gra�ży�na�Bent�kow�ska
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