
Pri neustále sa zvy�ujúcej cene energie je
ekvitermická regulácia èoraz èastej�ou sú-
èas�ou vykurovacích systémov u� aj v ro-
dinných domoch. Firma Honeywell má bo-
haté skúsenosti vo vývoji ekvitermických
regulátorov èi u� pre väè�ie, stredné alebo
men�ie systémy. Dôkazom úspe�ného 
a dlhoroèného pôsobenia na trhu je po
ob¾úbenom rade ekvitermických reguláto-
rov AQ nový digitálny regulátor Smile.
Jeho prevedenie je urèené na reguláciu sú-
stav so zdrojom tepla � typ SDC alebo pre
dia¾kové vykurovanie � typ DHC.

Regulátory radu Smile SDC a DHC (obr. 1)
sú urèené na reguláciu systémov teplovod-
ného èi nízkoteplotného vykurovania a dia¾-
kového vykurovania vrátane regulácie
TÚV. Vyrábajú sa vo verziách od 3-reléové-
ho vyhotovenia, a� po 12-reléové, s mo�-
nos�ou dvoch variabilných výstupov s uni-
verzálnym vyu�itím, napr. pre cirkulaèné
èerpadlo TÚV, èerpadlo bazéna, VZT alebo
pre solárny okruh. Z h¾adiska montá�e je
mo�né umiestni� regulátor buï do panela
(najèastej�ie do panela rozvádzaèa) � ver-
zia PC, alebo priamo na stenu s vlastnou
svorkovnicovou krabicou � verzia WC.

Ovládanie regulátora je integrované v nie-
ko¾kých tlaèidlách a v jednom otoènom tla-
èidle. Takto rie�ený interfejs umo�òuje u�í-
vate¾ovi vyh¾ada� a meni� ve¾mi jednoducho

a rýchlo po�adované údaje na preh¾adnom
podsvietenom multifunkènom displeji.
Ve¾kou výhodou je tie� zablokovanie urèi-
tej úrovne vstupu, ktorý mô�e vyu�i� napr.
servisný technik prostredníctvom �tvorci-
ferného kódu, a tým predís� zásahu do
programu neoprávnenou osobou. Regulá-
tor Smile predstavuje novú generáciu digi-
tálnych ekvitermických regulátorov, ktorý
svojimi funkciami doká�e splni� aj tie naj-
nároènej�ie po�iadavky u�ívate¾a.

Ovládanie pomocou centrálneho ovládacie-
ho prvku, t. j. digitálneho krokového po-
tenciometra je ve¾mi preh¾adné. Okrem
zadávania zmien hodnôt umo�òuje aj listo-
vanie v menu parametrov, krátkym stlaèe-
ním sa potvrdzujú nastavené hodnoty, dlh-
�ím stlaèením (cca. 3 sek.) sa spú��a menu
parametrov alebo sa vracia nazad na vstup-
nú úroveò. Tlaèidlá umiestnené po stra-
nách regulátora slú�ia na jednoduché
a rýchle nastavenie regulátora in�talaté-
rom alebo u�ívate¾om. Tlaèidlo informácií
slú�i pri krátkom stlaèení na zistenie nasta-
venej hodnoty a na indikáciu okam�itej
hodnoty: vonkaj�ej teploty, minimálnej
a maximálnej vonkaj�ej teploty, teploty vy-
kurovacieho média, teploty spalín, TÚV,
teplôt na jednotlivých vykurovacích okru-
hoch atï. Ve¾mi u�itoèné pre u�ívate¾a sú
tlaèidlá nastavovania dennej a noènej pries-
torovej teploty a tlaèidlo teploty TÚV. Na
týchto ovládacích prvkoch si u�ívate¾ mô�e
jednoduchým spôsobom prezera� spomína-
né parametre a pomocou otoèného tlaèidla
ich priamo meni�. Tlaèidlo vykurovacej
charakteristiky, t. j. strmos� vykurovacej
krivky, opisuje vz�ah medzi zmenou teploty

vykurovacej vody a vonkaj�ej
teploty, èo je z h¾adiska správne-

ho fungovania regulácie ve¾mi dôle�i-
té. Práve preto je prístupné len pre servis-
ného technika, a nie pre be�ného u�ívate¾a.
Z h¾adiska aktuálnej prevádzky vykurova-
cej sústavy je potrebné regulátor uvies�
do správneho prevádzkového re�imu. Nas-
tavenie práve aktuálneho re�imu sa vyko-
náva prostredníctvom tlaèidla prevádzko-
vých re�imov. Toto tlaèidlo umo�òuje
uvies� regulátor do týchto re�imov: �prázd-
niny� (pou�ívame ho v dobe dlhodobej ne-
prítomnosti poèas vykurovacieho obdo-
bia), re�im �absencia� (doèasné vypnutie
regulátora v prípade krátkodobej neprí-
tomnosti), re�im �party� (umo�òuje jedno-
razovú komfortnú prevádzku regulátora na
urèitú dobu), re�im �automatic� (be�ný au-
tomatický re�im v normálnej prevádzke),
re�im �leto� (manuálny letný re�im � ohrie-
vaná je len TÚV, prièom vykurovací okruh
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Obr.1 Digitálny ekvitermický
regulátor Smile

Obr.2 Izbový bezdisplejový
modul SDW10

Obr.3 Izbový displejový modul SDW20
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je chránený protimrazovou ochranou),
�kon�tantný vykurovací re�im�, �kon�tant-
ný zní�ený re�im�, re�im �standby� (regu-
látor je vypnutý, s aktivovanou protimrazo-
vou ochranou pre vykurovanie a TÚV).
Posledným tlaèidlom z ovládacích tlaèidiel
regulátora Smile je tlaèidlo manuálneho re-
�imu. Tento ovládací prvok má dve funk-
cie. Prvou je funkcia manuálnej prevádzky
(aktivuje sa pri stlaèení a podr�aní tlaèidla
po dobu cca 5 sekúnd). Regulátor je vtedy
v manuálnej prevádzke, prièom teplota vy-
kurovacieho média sa nastaví ruène, po-
mocou otoèného tlaèidla v rozpätí od 38 do
80 °C. Druhou funkciou, ktorou regulátor
disponuje, je meranie emisií � aktivuje sa
po krátkom stlaèení uvedeného tlaèidla.
Táto funkcia slú�i na meranie emisií cez
komín pre servisného technika poèas 20-
minútovej prevádzky pri nastavení maxi-
málneho teplotného limitu.

K regulátoru Smile mo�no pripoji� dva
druhy izbových nástenných modulov, pro-
stredníctvom ktorých má u�ívate¾ mo�nos�
upravova� hodnoty pohodlne a priamo 
z interiéru. Prvou zo spomínaných izbo-
vých jednotiek je nástenný modul SDW10
� (obr. 2). Ide o nástenný bezdisplejový
modul, ktorý prostredníctvom snímaèa
umo�òuje zaznamenáva� momentálnu izbo-
vú teplotu, nastavova� teplotu v miestnosti
a prepína� regulátor do troch najpou�íva-
nej�ích re�imov prevádzky. Mô�e to by� re-
�im �automatickej prevádzky�, pri ktorej
regulátor pracuje v súlade so zadefinova-
ným programom pod¾a centrálnej riadiacej
jednotky s mo�nos�ou korekcie teploty na
izbovej jednotke, �re�im nepretr�itého vy-
kurovania�, pri ktorom regulátor pracuje
pod¾a dennej teploty, zadanej v centrálnej
riadiacej jednotke s korekciou na izbovej
jednotke a re�im �nepretr�itého poklesu

vykurovania� v súlade s teplotou poklesu,
zadanou v centrálnej riadiacej jednotke so
zoh¾adnením nastavenia na izbovej jednot-
ke. V�etky tieto re�imy sa prepínajú prepí-
nacím tlaèidlom a ich funkcia je indikovaná
pomocou LED diód. Doèasné spôsoby pre-
vádzky sú indikované nasledovne: re�im
�party� nepretr�ite bliká LED dióda pod
symbolom party, re�im �absencia� nepretr-
�ite bliká LED dióda pod týmto symbolom
a re�im �prázdniny�, kde tie� LED bliká
pod daným symbolom. Druhým modulom,
ktorý je mo�né pripoji� k regulátoru Smile
je displejový modul SDW20 so spätnou väz-
bou (obr. 3). Na òom je mo�né indikova�
a meni� v�etky parametre tak, akoby sme
boli priamo pri centrálnej jednotke. Obidva
spomínané moduly sa dajú pripoji� na ka�-
dý vykurovací okruh zvlá��, t. j. do progra-
mu ka�dej vykurovacej vetvy je mo�né
individuálne vstúpi� pomocou izbovej jed-
notky.

Z h¾adiska komunikácie je regulátor vyba-
vený mo�nos�ou dia¾kového ovládania pro-
stredníctvom modemu, èo servisnému
technikovi alebo u�ívate¾ovi umo�òuje dia¾-
kovo prepnú� regulátor do rôznych pre-
vádzkových re�imov.

V tab. 1 sú uvedené vybrané typy reguláto-
rov s najbe�nej�ími schémami zapojenia.
Tieto technologické schémy znázoròujú
najpou�ívanej�ie aplikácie pri pou�ití jed-
ného regulátora. V prípade potreby je
mo�nos� regulátory Smile navzájom pre-
poji�, èím sa výrazne roz�íria mo�nosti
ich vyu�itia.

41

Honeywell, spol. s r. o.

Mlynské nivy 73
820 07 Bratislava 27
Tel.: 02/58 24 74 00
Fax: 02/58 24 74 15
http://www.honeywell.comTab.1

16

R
E

G
U

LÁ
T

O
R

Y


