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4b1
 • zasilanie całego systemu
 • sterowanie pompą grzania
 • sterowanie pompą chło-

dzenia
 • przełączanie pomiędzy 

trybem grzania i chłodzenia
 • miejsce na moduł czasowy 

UM

Moduł podstawowy BM systemu CosiTherm 192192

 • sterowanie obniżeniem 
temperatury

 • dzielenie budynku na strefy 
grzewcze

 • aktywacja funkcji ochron-
nych pomp i zaworów

Moduł czasowy UM systemu CosiTherm

4

4a. Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1
4b. System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym

Zestawienie produktów

4a1

4a2

3–12
Ilość obiegów

nakrętka gwint wewnętrzny G1″
Przyłącze główne

gwint zewnętrzny ¾″ 
z uszczelnieniem stożkowym 
(tzw. eurokonus)
Przyłącze obiegów

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 
do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego 187

M30×1,5, M28×1,5
Przyłącza

230 V ac lub 24 V ac/dc
Zasilanie

NC (normalnie zamknięte)
Pozycja

z wyłącznikiem pomocniczym 
lub bez
Wersja

Siłowniki termoelektryczne TSA 191

Wyposażenie dodatkowe 190
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4

Zestawienie produktów

4b1

4b1
 • do podłączenia przewodo-

wych czujników temperatury
 • maksymalnie 2 lub 6 czujni-

ków temperatury
 • zasilanie czujników tempera-

tury 5 V dc
 • sterowanie siłownikami 

termoelektrycznymi

Moduły sterujące przewodowe 
RM D systemu CosiTherm

 • pomiar temperatury 
w pomieszczeniu

 • ustawianie żądanej tempe-
ratury

 • sygnalizacja trybu grzania 
i chłodzenia

 • ograniczanie nastaw tem-
peratury

Przewodowy czujnik temperatury pokojowej 
R D systemu CosiTherm

192

192

192

192

 • do podłączenia bezprzewo-
dowych czujników tempe-
ratury

 • maksymalnie 2 lub 6 czujni-
ków temperatury

 • sterowanie siłownikami 
termoelektrycznymi

Moduły sterujące bezprzewodowe 
RM F systemu CosiTherm

Bezprzewodowe czujniki temperatury pokojowej 
R FT i R FTF systemu CosiTherm

 • pomiar temperatury 
w pomieszczeniu

 • pomiar wilgotności 
w pomieszczeniu (tylko 
R FTF)

 • ustawianie żądanej tempe-
ratury

 • ograniczanie nastaw tem-
peratury

4b. System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym 
4c. Rozdzielacze poliamidowe ProCalida IN
4d. Rozdzielacze poliamidowe ProCalida GT3 

4d14c1
2–20
Ilość obiegów

nakrętka gwint wewnętrzny 
G1½″
Przyłącze główne

G1″
Przyłącze obiegów

Rozdzielacz dolnego źródła ciepła i ogrzewania/
chłodzenia płaszczyznowego ProCalida IN 1½″ 201

minimum 2
Ilość obiegów

GW G 2½″, GW G 2″ lub inne
Przyłącze główne

 25×2,3/2,5 mm,  32×2,9 mm, 
 40×3,7 mm lub inne

Przyłącze obiegów

Rozdzielacz dolnego źródła ciepła ProCalida GT 3 203
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Firma AFRISO pracując na przestrzeni lat z różnego typu materiałami do budowy swoich produktów, stała się ekspertem również 
w dziedzinie obróbki tworzywa sztucznego. Doświadczenie nauczyło nas, że do użytku z wodą grzewczą oraz mieszaninami wodno-
glikolowymi w szczególności nadaje się poliamid PA66. Jest to materiał bardzo wytrzymały, odporny na starzenie termiczne oraz 
korozję, a do tego bardzo lekki. Produkty z niego wykonane mają jeszcze jedną istotną zaletę – mogą mieć budowę modułową.

Wszystkie rozdzielacze z rodziny ProCalida mają budowę modułową. Kolejne pętle obiegów mogą zostać dołożone do instalacji  
po czasie, dzięki czemu jest to najbardziej elastyczne i wygodne rozwiązanie na rynku.

Rozdzielacze ProCalida EF1

 

Najmniejsze rozdzielacze z rodziny ProCalida, model EF1, służą 
do łączenia źródła ciepła lub chłodu z instalacją płaszczyznową 
w budynku. Rotametry z zaworami regulacyjnymi na belce 
zasilającej pozwalają ustawić przepływ w pętlach grzewczych 
w zakresie 0,5 do 3,5 l/min. Na belce powrotnej możemy zamon-
tować opcjonalne siłowniki termoelektryczne do sterowania 
temperaturą w pomieszczeniach, np. poprzez system CosiTherm. 

Rozdzielacze ProCalida IN 1½"

Model ProCalida IN może posłużyć do podłączenia dolnego 
źródła ciepła z obiegiem zasilającym i powrotnym pompy ciepła, 
która użytkowana jest na potrzeby budynków mieszkalnych 
jedno- lub wielorodzinnych. Może jednak też być wykorzystany  
do rozległych instalacji płaszczyznowych, gdzie wymagany prze-
pływ przez pętle mieści się w zakresie 4 do 20 l/min. Dzięki zasto-
sowaniu zaworów z gwintem M30x1,5 mm na belce powrotnej,  
ProCalidę IN również można doposażyć w siłowniki termoelek-
tryczne i system sterowania temperaturą (np. CosiTherm).

Rozdzielacze ProCalida GT3

Największe rozdzielacze rodziny ProCalida, model GT3, służą do 
łączenia dolnego źródła ciepła z obiegiem zasilającym i powrot-
nym pomp ciepła, wykorzystywanych do zasilania w ciepło/chłód 
dużych budynków przemysłowych i mieszkalnych. Zastępują 
one ciężkie i kosztowne rozdzielacze spawane lub zgrzewane na 
miejscu montażu. Maksymalny możliwy przepływ przez jedną 
pętlę to aż 125 l/min, co czyni rozdzielacz ProCalid GT3 modelem 
odpowiednim do najcięższych zadań.

Wstęp do rozdziału 4

4
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4a1

Obejrzyj film na www.youtube.com/AFRISOpl

ZASTOSOWANIE
Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 należy stosować 
do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego jako elementy roz-
dzielające przepływ czynnika. Dzięki bogatemu wyposażeniu roz-

dzielacze przystosowane są również do napełniania i opróżniania 
instalacji, ciągłego automatycznego odpowietrzania, pomiaru 
temperatury oraz regulacji i pomiaru przepływu w instalacjach.

Dzięki zastosowaniu poliamidu PA66 rozdzialecze ProCalida są wytrzymałe, posiadają bardzo dużą odporność na starzenie 
termiczne i nie ulegają korozji w przeciwieństwie do rozdzielaczy wykonanych z metalu. Do tego są bardzo lekkie.

  

OPIS
Rozdzielacz poliamidowy ProCalida EF1 jest konstrukcją modu-
łową, składającą się z szeregu łączonych ze sobą gotowych 
segmentów. Umożliwia to dowolną konfigurację urządzenia, 
dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Łączenie poszcze-
gólnych segmentów jest bardzo proste i nie wymaga użycia 
narzędzi – połączenia wykonuje się ręcznie, skręcając poszcze-
gólne elementy. Belka zasilająca rozdzielacza wyposażona jest 
w rotametry z możliwością regulacji przepływu. Belka powrotna 
rozdzielacza wyposażona jest w zawory powrotne, na których 
można zainstalować siłowniki termoelektryczne M30×1,5 mm. 

Obydwie belki wyposażone są w termometry oraz zawory 
odpowietrzające. Napełnianie i opróżnianie instalacji odbywa 
się przez specjalne zawory przystosowane do podłączenia przy-
łączy do przewodu elastycznego. Istnieje też możliwość insta-
lacji bajpasu z zaworem upustowym różnicy ciśnień na końcu 
rozdzielacza. Kolana mosiężne oraz kulowe zawory mosiężne 
w wykonaniu specjalnym (przyłącza płaskie), ułatwiają połącze-
nie rozdzielacza z instalacją zasilającą. Całość wyposażona jest 
w uchwyty umożliwiające mocowanie rozdzielacza w szafce lub 
bezpośrednio na ścianie.

DANE TECHNICZNE

Główne przyłącze rozdzielacza nakrętka gwint wewnętrzny G1″

Przyłącza zaworów kulowych G1" do rozdzielacza, GW G1" do instalacji

Przyłącze do obiegu grzewczego gwint zewnętrzny ¾″ z uszczelnieniem stożkowym (tzw. eurokonus)

Temperatura pracy i ciśnienie max 90°C przy ciśnieniu 3 bar
max 60°C przy ciśnieniu 6 bar

Przepływ przez rozdzielacz max 3,5 m³/h

Rotametry 0,5 -3,5 l/min

Kvs zaworu zasilającego i powrotnego 0,75 m³/h

Materiały poliamid PA66, mosiądz

ELEMENTY DOSTAWY (patrz Budowa  na następnej stronie)
 • 2 belki poliamidowe (belka zasilająca z przepływomierzami z zaworami regulacyjnymi i belka powrotna z zaworami powrot-

nymi)

 • 2 zespoły przyłączeniowe z zaworami spustowymi

 • 2 odpowietrzniki automatyczne poliamidowe

 • 2 termometry

 • poliamidowy element przedłużający 60 mm

 • 2 kolana mosiężne 1″

 • 2 zawory kulowe mosiężne 1″ z płaskimi przyłączami pod uszczelkę

 • 2 uchwyty (mocowania)

 • komplet uszczelek

 • instrukcja montażu i użytkowania

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 
do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego

4a1
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4a1

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego

BUDOWA

siłownik termoelektryczny M30×1,5

element  

bajpas z zaworem  

nakrętka końcowa

przedłużający  
(35 mm do bajpasu)

odpowietrznik automatyczny

zawór powrotny

kolano montażowe

termometr

zawórzawór

odpowietrznik automatyczny

kolano montażowe

zawór kulowy G1″

zawór kulowy G1″

rotametr z zaworem 
regulacyjnym

element przedłużający

upustowym

WYMIARY [mm]
A CB D

Obiegi grzewcze 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 129 129 129 129 179 179 179 229 229 229

B 100 100 150 200 200 200 250 250 300 300

C* 23 73 73 73 73 123 123 123 123 173

D** 76 126 126 126 126 176 176 176 176 226

* zalecana odległość uchwytu do końca belki w wypadku zastosowania nakrętki końcowej
** zalecana odległość uchwytu do końca belki w wypadku zastosowania bajpasu z zaworem upustowym różnicy ciśnień

spustowy/napełniający

30

46

79

22
0

32
7

4a1
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4a1

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego

CHARAKTERYSTYKA ZAWORU UPUSTOWEGO BAJPASU
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0,10,20,30,40,5Nastawa zaworu upustowego

Do rozdzielaczy ProCalida EF1 można dołączyć opcjonalny bajpas z zaworem upustowym różnicy ciśnień ustawianym w zakresie 
0,1–0,5 bar. Zawór służy zabezpieczeniu instalacji z zamontowanymi siłownikami termoelektrycznymi. Przy odpowiednio dużej 
różnicy ciśnień pomiędzy belką zasilającą, a powrotną rozdzielacza, zawór otwiera się i upuszcza część ciśnienia bezpośrednio 
na powrót, utrzymując w ten sposób stały przepływ przez pompę obiegową oraz źródło ciepła.

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis Liczba obiegów

80 823 Rozdzielacz ProCalida EF1/3 3

80 824 Rozdzielacz ProCalida EF1/4 4

80 825 Rozdzielacz ProCalida EF1/5 5

80 826 Rozdzielacz ProCalida EF1/6 6

80 827 Rozdzielacz ProCalida EF1/7 7

80 828 Rozdzielacz ProCalida EF1/8 8

80 829 Rozdzielacz ProCalida EF1/9 9

80 830 Rozdzielacz ProCalida EF1/10 10

80 831 Rozdzielacz ProCalida EF1/11 11

80 832 Rozdzielacz ProCalida EF1/12 12

4a1
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4a1

Wyposażenie dodatkowe

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

80 871 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 1 obieg

80 872 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 2 obiegi

80 873 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 3 obiegi

80 874 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 4 obiegi

80 875 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 5 obiegów

80 876 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 6 obiegów

80 839 Bajpas z zaworem upustowym różnicy ciśnień, Δp ustawiane w zakresie 0,1–0,5 bar
• zestaw składa się z zaworu upustowego różnicy ciśnień, łącznika mosiężnego  

elementu przedłużającego 35 mm oraz dwóch przyłączy do belek rozdzielacza

78 845 Siłownik termoelektryczny TSA-02, gwint wewnętrzny M30×1,5, 230 V ac, normalnie zamknięty (NC)
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4a2

ZASTOSOWANIE
Siłowniki termoelektryczne TSA służą do sterowania zawo-
rami powrotnymi na belce rozdzielacza. Mogą być montowane 
na rozdzielaczach do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, 
rozdzielaczach grzejnikowych, grzejnikach z wkładką termosta-
tyczną itp.

OPIS
Siłowniki termoelektryczne TSA sterowane są napięciem 230 V ac 
lub 24 V ac/dc w zależności od modelu. Wszystkie siłowniki 
są normalnie zamknięte, co oznacza, że do momentu podania 
napięcia dociskają trzpień zaworu powodując jego zamknięcie. 
Po podaniu napięcia, czas całkowitego otwarcia może wynieść 
maksymalnie 5 minut i zależy od temperatury otoczenia. Siłow-
niki posiadają wskaźnik na obudowie, dzięki któremu sygna-
lizowana jest aktualna pozycja. Dostarczane są z fabrycznie 
zamontowantym przewodem o długości 1 m.

Siłowniki TSA 03 dodatkowo wyposażone są w wyłącz-
nik pomocniczy do sterowania urządzeniem zewnętrznym, 
np. pompą.

 
 
 

Siłowniki termoelektryczne TSA

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230 V ac lub 24 V ac/dc

Moc 2 W

Temperatura pracy -5–60°C

Siła docisku 90 N

Stopień ochronności obudowy IP40 lub IP54

Pozycja NC (normalnie zamknięte)

Przyłącze M30×1,5 lub M28×1,5

Skok 3,2 mm

Wysokość montażowa 10,8 mm

Fabryczna długość przewodu 1 m

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis Przyłącze Zasilanie Wyłącznik pomocniczy

78 845 Siłownik termoelektryczny TSA-02 M30×1,5 mm 230 V ac ◌

78 883 Siłownik termoelektryczny TSA-02 M30×1,5 mm 24 V ac/dc ◌

78 861 Siłownik termoelektryczny TSA-02 M28×1,5 mm 230 V ac ◌

78 871 Siłownik termoelektryczny TSA-03 M30×1,5 mm 230 V ac ●

78 872 Siłownik termoelektryczny TSA-03 M30×1,5 mm 24 V ac/dc ●

SPOSÓB MONTAŻU

Siłowniki termoelektryczne należy montować ręcznie, bez użycia 
narzędzi. Siłowniki termoelektryczne mogą być montowane 
w dowolnej pozycji.
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4b1

Obejrzyj film na www.youtube.com/AFRISOpl

ZASTOSOWANIE
Sterownik temperatury pokojowej CosiTherm reguluje tem-
peraturę w pomieszczeniach (poprzez grzanie lub chłodzenie) 
z systemem ogrzewania płaszczyznowego. System porównuje 
zmierzoną temperaturę w pomieszczeniu do temperatury usta-
wionej i reguluje przepływ czynnika za pomocą siłowników ter-
moelektrycznych. Temperatura w pomieszczeniach mierzona jest 

przy użyciu czujników pokojowych. Żądaną temperaturę ustawia 
się pokrętłem na tych czujnikach. Moduły sterownika, regulują 
odpowiednimi siłownikami termoelektrycznymi i pompami obie-
gowymi na podstawie informacji z czujników pokojowych oraz 
modułu czasowego.

System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm w podstawowej konfiguracji może kontrolować 
instalację tylko w „czasie rzeczywistym”. Dobierając jednak opcjonalny moduł czasowy UM rozszerzamy możliwości całego systemu 
o sterowanie tygodniowe. Dodatkowo moduł czasowy UM pozwala programować funkcje ochronne. Więcej  na stronie 197.

  
 

OPIS
System sterowania ogrzewaniem płaszczyznowym CosiTherm 
składa się z modułów. Niezbędny do poprawnego działania sys-
temu jest moduł podstawowy BM oraz co najmniej jeden moduł 
sterujący RM i jeden czujnik pokojowy. Moduły sterujące, zarówno 
bezprzewodowe jak i przewodowe występują w wersji na 2 i 6 

czujników pokojowych. Każdy czujnik pokojowy może sterować 
4 siłownikami termoelektrycznymi. Moduły przewodowe oraz 
bezprzewodowe mogą być łączone w ramach jednego systemu. 
Do modułu podstawowego możemy podłączyć opcjonalny moduł 
czasowy UM.

DANE TECHNICZNE
Ogólne

Napięcie zasilania modułu podstawowego 230 V ac

Napięcie zasilania siłowników termoelektrycznych 230 V ac

Materiał obudowy PC/ABS

Zakres temperatur otoczenia -20–60°C

Zalecany przewód do siłowników termoelektrycznych 2×0,75 mm²

Ilość czujników pokojowych w ramach jednego systemu max 18

Ilość siłowników termoelektrycznych w ramach jednego systemu max 72

Obniżenie temperatury 4K (wartość stała)

Czujniki pokojowe

Napięcie zasilania przewodowych czujników pokojowych 5 V dc z modułu podstawowego

Napięcie zasilania bezprzewodowych czujników pokojowych 3 V dc poprzez ogniwo fotowoltaiczne lub baterię

Zalecany kabel do czujników pokojowych przewodowych 4×0,6 mm² (czerwony, czarny, biały, żółty)

Długość przewodu do czujników pokojowych przewodowych max 100 m

Zakres ustawianej temperatury na czujniku pokojowym 8–30°C

Wymiary przewodowych czujników pokojowych (szer.×wys.×gł.) 78×78×12,5 mm

Wymiary bezprzewodowych czujników pokojowych (szer.×wys.×gł.) 78×82,5×12,5 mm

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
System CosiTherm jest zgodny z dyrektywą elektromagnetyczną EMC (2014/30/UE), dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, 
dyrektywą telekomunikacyjną 1999/5/WE oraz dyrektywą ekoprojektową 2009/125/WE. W związku z tym posiada oznakowanie CE.

System sterowania ogrzewaniem 
i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm
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4b1

System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm

BUDOWA
Moduł podstawowy BM

złącze zasilania 230 V ac

złącze pompy ogrzewania

złącze pompy chłodzenia

wyjście przekaźnikowe grzania/chłodzenia

wejście przełączające pomiędzy grzaniem/chłodzeniem

zielona dioda – zasilanie 230 V ac

czerwona dioda – pompa ogrzewania

niebieska dioda – tryb chłodzenia aktywny

niebieska dioda – pompa chłodzenia

zielona dioda – zasilanie 5 V dc

moduł czasowy (opcja)

komora bezpiecznika

Moduł sterujący przewodowy RM D2

zatrzask

zatrzask

pokrywka – element końcowy

zielona dioda – zasilanie 230 V ac

złącza siłownika termoelektrycznego

żółta dioda – siłownik termoelektryczny włączony

złącza czujnika temperatury pokojowej

komora bezpiecznika

Moduł sterujący przewodowy RM D6

zatrzask

zatrzask

zielona dioda – zasilanie 230 V ac

złącza siłownika termoelektrycznego

żółta dioda –
– siłownik termoelektryczny włączony

złącza czujnika temp. pokojowej

komora bezpiecznika
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System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm

BUDOWA
Moduł sterujący bezprzewodowy RM F2A

zatrzask

zatrzask

pokrywka – element końcowy

zielona dioda – zasilanie 230 V ac

złącza siłownika termoelektrycznego

żółta dioda – siłownik termoelektryczny włączony

przyciski programowania

komora bezpiecznika

moduł bezprzewodowy

Moduł sterujący bezprzewodowy RM F6A

zatrzask

zatrzask

zielona dioda – zasilanie 230 V ac

złącza siłownika termoelektrycznego

żółta dioda –
– siłownik termoelektryczny włączony

przyciski programowania

komora bezpiecznika

moduł bezprzewodowy

Przewodowy czujnik temperatury pokojowej R D Bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej R FT/FTF

fotowoltaiczne

pokrętło  
ustawiania temp.

ogniwo 

pokrętło  
ustawiania temp.

dioda
grzanie/chłodzenie
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System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm

WYMIARY [mm]
Moduł podstawowy BM

122

140

92

 

Moduły sterujące RM D2 i RM F2A

95

73

92

Moduły sterujące RM D6 i RM F6A

182

162

92

 

Pokrywka

24

 

Głębokość systemu

41,5

Przewodowy czujnik temperatury pokojowej R D, Bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej R FT/FTF

78

78

 

82
,5

78

 

12
,5
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System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm

WYMIARY PRZYKŁADOWYCH SYSTEMÓW [mm]
Moduł podstawowy BM z modułem czasowym UM i modułem sterującym przewodowym RM D2

219

Moduł podstawowy BM z modułem czasowym UM i modułem sterującym bezprzewodowym RM F6A

308

Moduł podstawowy BM z modułem czasowym UM i modułami sterującymi przewodowymi RM D2 i RM D6

381
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System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm

MODUŁ CZASOWY UM
Opcjonalny moduł czasowy posiada wbudowany kalendarz. Wyświetla datę, czas oraz dzień tygodnia. Dzięki niemu możemy budynek 
podzielić na dwie niezależne strefy (w wersji przewodowej modułów sterujących) i okresowo obniżać w nich temperaturę. Dostępnych 
jest 9 pozycji w pamięci urządzenia, na których możemy zapisać różne warianty obniżania temperatury. Moduł czasowy umożliwia 
także opóźnione wyłączanie pomp oraz posiada funkcję ochrony zaworów oraz pomp przed zablokowaniem.

Wyświetlane elementy

kanał obniżający temp. „1” włączony

program czasowy włączony

program nocny włączony

program dzienny włączony

dzień tygodnia (1: pon. – 7: nie.)

kanał obniżający temp. „2” włączony

włączona funkcja opóźnionego wyłączenia pompy

włączona funkcja czasowego włączania obiegów

symbol włączonego MENU

minutygodzina (format: 24 h)

data (format: DD.MM.RR)

W trakcie normalnej pracy moduł czasowy UM musi być umieszczony w gnieździe modułu podstawowego BM. Moduł czasowy UM 
można wyjąć aby go wygodnie zaprogramować. Wewnętrzna bateria modułu jest w stanie podtrzymać zasilanie przez około 3 miesiące. 
Aby ją podładować moduł czasowy UM musi zostać umieszczony w gnieździe modułu podstawowego BM (tryb normalnej pracy).

Funkcja czasowego włączania obwodów

Jest to funkcja zabezpieczająca modułu czasowego UM, która służy utrzymaniu całej instalacji podłogowej w należytym stanie. 
Uaktywnia się, w zaprogramowanym momencie i na określony czas otwiera wszystkie siłowniki termoelektryczne oraz włącza 
pompę obiegową. Funkcja zapobiega zablokowaniu się zaworów na skutek zastania podczas długiego przestoju instalacji.

Funkcja opóźnionego wyłączenia pompy

Kolejna funkcja zabezpieczająca modułu czasowego UM. W normalnym trybie pracy, pompa obiegowa jest wyłączana przez system 
CosiTherm automatycznie, w momencie kiedy ostatni czujnik pokojowy przestanie wysyłać żądanie grzania/chłodzenia. Jeśli 
funkcja jest aktywna, pompa obiegowa może jeszcze działać do 15 minut po wyłączeniu się ostatniego czujnika pokojowego, aby 
odebrać wyprodukowane resztki ciepła lub chłodu ze źródła.

Siłowniki termoelektryczne zamykają się w ciągu kilku minut po odłączeniu zasilania. Jeżeli aktywna jest funkcja opóźnionego 
wyłączenia pompy należy rozważyć zastosowanie zaworów upustowych różnicy ciśnień. Zapobiegnie to uszkodzeniu instalacji 
po zamknięciu się wszystkich siłowników. Polecamy użycie zaworów upustowych różnicy ciśnień DU ( patrz strona 34) lub 
Bajpasu z zaworem upustowym w przypadku stosowania rozdzielaczy ProCalida ( patrz strona 187).

  
 
 

WYMIARY MODUŁU CZASOWEGO [mm]
37

92
,4

1711
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System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm

PRZYKŁADOWE DOBORY
System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm z modułem sterującym przewodowym RM D2, 
2 czujnikami temperatury pokojowej R D oraz 8 siłownikami termoelektrycznymi

System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm z modułem sterującym bezprzewodowym 
RM F6A z anteną zewnętrzną, 6 czujnikami temperatury pokojowej R FT oraz 6 siłownikami termoelektrycznymi

Dostępne modele siłowników termoelektrycznych zasilanych 230 V ac do systemu CosiTherm znajdują się w rozdziale 4a 
( patrz strona 191).
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System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym CosiTherm

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

78 112 Moduł podstawowy BM CosiTherm

78 113 Moduł czasowy UM CosiTherm

78 114 Moduł sterujący przewodowy RM D2 CosiTherm 
(max 2 czujniki temp. i max 8 siłowników)

78 115 Moduł sterujący przewodowy RM D6 CosiTherm 
(max 6 czujników temp. i max 24 siłowniki)

78 123 Moduł sterujący bezprzewodowy RM F2A CosiTherm z anteną zewnętrzną 
(max 2 czujniki temp. i max 8 siłowników)

 

78 124 Moduł sterujący bezprzewodowy RM F6A CosiTherm z anteną zewnętrzną 
(max 6 czujników temp. i max 24 siłowniki)

 

78 110 Przewodowy czujnik temperatury pokojowej R D CosiTherm

78 111 Bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej R FT (pomiar temperatury) CosiTherm

78 119 Bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej R FTF (pomiar temperatury i wilgotności) CosiTherm

78 977 Wtyczka elektryczna z funkcją powielacza sygnału bezprzewodowego APR 234-NF

Do poprawnej pracy systemu niezbędny jest moduł podstawowy BM, co najmniej jeden moduł sterujący RM oraz jeden, 
odpowiedni czujnik temperatury pokojowej. Moduły sterujące przewodowe oraz bezprzewodowe mogą być łączone dowolnie 
w ramach jednego systemu (jednego modułu podstawowego BM).
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU
Złożenie oraz programowanie sterownika temperatury pokojowej CosiTherm jest bardzo proste i odbywa się bez użycia narzędzi. 
Kolejne moduły wsuwa się w siebie, a następnie zabezpiecza zatrzaskiem.

Najłatwiej zamontować sterownik na ścianie za pomocą szyny DIN, jak przedstawiono na zdjęciu.

klik

Programowanie czujników również jest bardzo łatwe i intuicyjne. Należy użyć w tym celu przycisków na module sterującym oraz z tyłu 
czujników temperatury. Każdy czujnik pokojowy może być przypisany do jednego obiegu konkretnej listwy sterującej. Nie ma więc 
możliwości by czujniki zakłócały swój sygnał wzajemnie, nawet przy użyciu większej ilości sterowników w ramach jednego budynku.

30 s
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ZASTOSOWANIE
Modułowy rozdzielacz ProCalida IN 1½″ służy do łączenia roz-
ległych instalacji przemysłowych grzewczych i chłodniczych ze 
źródłem ciepła/chłodu lub do połączenia dolnego źródła cie-

pła w instalacjach z pompą ciepła. Wykonany jest z tworzywa 
sztucznego PA66 i może zostać rozbudowany do maksymalnie 
20 obiegów.

OPIS
Rozdzielacz ProCalida IN 1½″ składa się z modułu podstawowego 
oraz oddzielnych, pojedynczych obiegów, łączonych ze sobą 
poprzez ręczne skręcanie. Przyłącze główne do rozdzielacza to 
nakrętka z gwintem G1½″. Belka powrotna obiegu wyposażona 
jest w zawory powrotne do montażu siłowników termoelek-
trycznych z możliwością odcięcia przepływu. Na belce zasilającej 
znajdują się rotametry o regulowanym przepływie 4–20 l/min. 

Rozdzielacze wyposażone są w zawory do napełniania i opróż-
niania instalacji oraz termometry. Mogą zostać opcjonalnie 
doposażone w manometry oraz zawory przyłączeniowe kulowe. 
Odległość pomiędzy obiegami to 100 mm w osi przyłączy. Belki 
mocuje się do zawiesi ściennych przy pomocy łatwych w użyciu 
zatrzasków.

DANE TECHNICZNE

Główne przyłącze rozdzielacza nakrętka G1½″

Przyłącze do obiegu grzewczego G1″

Dystans w osi przyłączy 100 mm

Temperatura pracy i ciśnienie -20–60°C przy ciśnieniu 6 bar

Rotametry 4–20 l/min

Zawory powrotne M30×1,5 mm

Materiały poliamid PA66, mosiądz

PRZYKŁADOWA REALIZACJA

Na zdjęciu przedstawiono rozdzielacz ProCalida IN 1½ na 3 obwody w instalacji z pompą ciepła. Zamontowany został w domu 
jednorodzinnym w miejscowości Turza Śląska. Ostatecznie rozdzielacz został rozbudowany do 5 obiegów. Instalację wykonała 
firma F.H.U. „APINEX” Adam Herdzina.

Rozdzielacz dolnego źródła ciepła  
i ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego ProCalida IN 1½″
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Rozdzielacz dolnego źródła ciepła i ogrzewania/chłodzenia ProCalida IN 1½″

WYMIARY [mm]

Obiegi grzewcze 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 310 410 510 610 710 810 910 1010 1110

Obiegi grzewcze 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910 2010 2110

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

80 900 Moduł podstawowy rozdzielacza ProCalida IN 1½″
 • 2× wieszak ścienny
 • 2× zakończenie belki
 • 2× trójnik z przyłączem G1½″
 • 2× zawór spustowo-napełniający KFE
 • 2× termometr bimetaliczny BiTh, 40 mm, 0–60˚C
 • zestaw montażowy do ściany

80 911 Obieg zasilający i powrotny rozdzielacza ProCalida IN 1½″
 • rozstaw 100 mm
 • przyłącza obiegów G1″
 • rotametr z regulacją 4–20 l/min na zasilaniu
 • zawór powrotny M30×1,5 mm

80 920 Manometr RF50 z zaworem montażowym do rozdzielacza ProCalida IN 1½″
 • 50 mm
 • 0–10 bar

80 921 Zawory kulowe do rozdzielacza ProCalida IN 1½″, G1½″×GW G1½″, 2 szt.

80 902 Zestaw 2 uchwytów dodatkowych, ściennych do rozdzielacza ProCalida IN 1½″
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PRZYKŁADOWA REALIZACJA

Na zdjęciu widać rozdzielacz ProCalida GT 3 zamontowany w centrum handlowym „Huta” w Węgierskiej Górce połączony z 27 
obiegami dolnego źródła ciepła. Docelowo instalacja ma zostać rozbudowana do ponad 50 obiegów. Wykonawcą jest firma WGB 
Wojciech Gaweł.

OPIS
Modułowy rozdzielacz ProCalida GT 3 wykonany jest z tworzywa 
sztucznego i może się składać z dowolnej ilości obiegów. Każde 
przyłącze obiegu na obu belkach (zasilającej oraz powrotnej) 
wyposażone jest w zawór regulacyjno-odcinający. Po dokonaniu 
nastawy na tych zaworach możliwe jest ich zablokowanie przy 
użyciu specjalnego pierścienia. Obiegi belki powrotnej posiadają 
wbudowany przepływomierz. Przyłącza główne rozdzielacza oraz 
poszczególnych obiegów mogą być wykonane na zamówienie, 
po uprzedniej konsultacji. Specjalne elementy belek zasilającej 
i powrotnej z czterema przyłączami mogą zostać doposażone 
w zawory do napełniania i opróżniania, odpowietrzniki automa-
tyczne oraz manometry. Termometry mogą zostać umieszczone 
na belkach głównych lub na każdym z obiegów indywidualnie. 
Wytrzymałe wieszaki zapewniają łatwy montaż rozdzielaczy 
na ścianie.

W sprawie doboru rozdzielaczy ProCalida GT 3 prosimy 
o kontakt z naszym Zespołem Obsługi Klienta: zok@afriso.pl, 
tel.: 032 330 33 55.

 
 
 

OBIEGI ROZDZIELACZA
Odległość w osi przyłączy: 80, 90, 100, 110, 130, 140, 150 lub 160 mm

Przyłącza obiegów (do wyboru)

Złączki zaciskowe dla rur:

 •  25×2,3/2,5

 •  32×2,9

 •  40×3,7

 • lub inne

Obiegi rozdzielacza można obracać niezależnie o 360°,  
tak by skierowane były w odpowiednim kierunku. 

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY
Temperatura medium: -20–60°C dla ciśnienia 6 bar

ZAKRES POMIARU PRZEPŁYWOMIERZY
Do wyboru: 2–12 l/min, 5–42 l/min, 35–70 l/min, lub 60–125 l/min

ZASTOSOWANIE
Modułowe rozdzielacze ProCalida GT 3 przeznaczone są do łączenia obiegu zasilającego i powrotnego pompy ciepła z dolnym 
źródłem ciepła, zlokalizowanym w gruncie.

Rozdzielacz dolnego źródła ciepła ProCalida GT 3
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