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BEZPIECZEŃSTWO   

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji 

może być przyczyną uszkodzeń urządzenia.  

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia dokładnie 

zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z 

urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania 

mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować 

środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

spowodowane przez zaniedbanie.  

OSTRZEŻENIE 

• Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem 

(podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do 

sieci. 

• Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

• Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników elektrycznych, oraz 

pomiaru rezysatncji izolacji przewodów elektrycznych. 

• Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci. 

 

UWAGA 

• Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy wyłączyć go z sieci 

poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

• Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

• Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy również 

sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

 

 

Po zakończeniu redakcji instrukcji w dniu 23.06.2020 roku mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych w niej produktach. 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe. Technologia 

druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach.  

 

Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy 

urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów 

i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie 

oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady 

przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika 

jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów 

powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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OPIS URZĄDZENIA  

Moduł  TERMET i-1M przeznaczony jest do obsługi zaworu mieszającego trój lub czterodrożnego z możliwością podłączenia 

dodatkowej pompy zaworu. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania pogodowego, program tygodniowy oraz może 

współpracować z regulatorem pokojowym. Dodatkowym atutem urządzenia jest zabezpieczenie temperatury powrotu przed 

zbyt niską temperaturą wody powracającej do pieca. 

Funkcje realizowane przez sterownik:  

• płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym 

• sterowanie pracą pompy 

• zabezpieczenie temperatury powrotu 

• sterowanie pogodowe i tygodniowe 

• współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS lub dwustanową 

Wyposażenie sterownika: 

•  czujnik temperatury kotła 

• czujnik temperatury zaworu 

• czujnik temperatury powrotu 

• czujnik pogodowy zewnętrzny 

• obudowa przystosowana do montażu na ścianie 

ZASADA DZIAŁANIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dioda 1 - KOMUNIKACJA -  informuje o aktualnym stanie modułu. W momencie występowania alarmu dioda pozostaje 

cały czas zapalona; przy normalnej pracy miga; natomiast jeżeli nie występuje komunikacja nie świeci wcale.  

 Dioda 2 - POMPA – sygnalizuje pracę pompy. 

 Dioda 3 i 4 – ZAMYKANIE/OTWIERANIE -  informują o zamykaniu lub otwieraniu zaworu. 
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MONTAŻ STEROWNIKA 

Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.  

UWAGA 

Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. Przed pracami 

przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. 

UWAGA 

Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie regulatora. 

 

UWAGA 

Do gniazda RS opisanego na naklejce jako RS należy wpiąć kabel RS łączący nasz moduł zaworu i-1M ze sterownikiem 

głównym, obsługłującym zawory dodatkowe po komunikacji RS. 
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Przykładowe schematy instalacji: 

  

1. Zawór  
2. Pompa zaworu 
3. Czujnik zaworu 

 

4. Czujnik powrotu 
5. Czujnik pogodowy 
6. Czujnik kotła 

 

7. Sterownik główny Termet i-3 PLUS 
lub regulator pokojowy z 
komunikacją RS 

 

DANE TECHNICZNE 

L.p Wyszczególnienie Jednostka  

1 Zasilanie V 230+/-10%/50Hz 

2 Pobór mocy sterownika W max. 4 

3 Temperatura otoczenia OC 5÷50 

4 Max. obciążenie wyjścia pompy            A 0,5 

5 Max. obciążenie wyjścia zaworu                  A 0,5 

6 Dokładność pomiaru               OC   1 

7 Wytrzymałość temperaturowa czujników OC -30÷99 

8 Wkładka bezpiecznikowa A 1,6 
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Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biała Droga 31, 
deklaruje na wyłączną odpowiedzialność,  że produkowany przez nas  
 TERMET I-1M, spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/35/UE  z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich  odnoszących się do udostępniania na 
rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych 
granicach napięcia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do kompatybilności elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, 
strona 79), dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związanych z energią  oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku „W sprawie zasadniczych 
wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” wdrażającego 
postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE. 

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane   

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2016-10. 

 

Wieprz, 23.06.2020 
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