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Coraz częściej do regulowania 
temperatury w pomieszczeniach,  
w których zamontowano ogrzewanie 
podłogowe, wybierane są nowoczesne 
i proste w obsłudze systemy automatyki 
bezprzewodowej. Prawidłowe 
podłączenie i regulacja – to już zadania 
dla instalatora.

JAK PODŁĄCZYĆ AUTOMATYKĘ 
BEZPRZEWODOWĄ? 
(CZĘŚĆ 1) Z aawansowane funkcje regulacji, które pozwalają na nie-

zależne sterowanie dowolnymi pomieszczeniami, i bardzo 
prosty system ustawień w termostatach pokojowych to roz-
wiązania w bezprzewodowym systemie automatyki ofero-

wanym przez Wavin. 
Aby poprawnie podłączyć automatykę do instalacji – w taki sposób, 
aby pracowała bez kłopotów i w sposób przyjazny dla użytkownika 
– należy zapoznać się z „sercem” automatyki, czyli centralą sterującą 
AC 116 (zdjęcie 1). Uzupełnieniem centrali może być wyświetlacz – 
moduł dotykowy AC 100 LCD, który zbiera informacje o sposobie re-
gulacji i umożliwia ją w poszczególnych pomieszczeniach (zdjęcie 2).
Niezbędnym elementem do ustawienia temperatury w pomieszczeniu 
jest termostat pokojowy. W tej części artykułu omówiony zostanie 
termostat pokojowy TP 155 (zdjęcie 3). 
Wszystkie te elementy łączą się w jeden układ (zdjęcie 4).

Pompa obiegowa (np. zespół pompowo-mieszający)

Opcja – moduł dotykowy AC 100 LCD

Maks. 16 regulatorów TP 150/155

Centrala sterująca  
– 16-kanałowa  
AC-116

Maks. 32 siłowniki 24 V

Sieć 
230 V AC

Podłączanie krok po kroku
Centrala sterująca AC 116 najpierw musi zostać zaopatrzona w kabel 
zasilający z płaską wtyczką (to nie musi być wtyczka z przewodem 
ochronnym). Po zdjęciu obudowy widać miejsce po prawej stronie 
do podłączenia kabli zasilających centralę w prąd 230 V (zdjęcie 5).
Następnym krokiem w procesie podłączania elementów wchodzących 
w skład systemu jest zamocowanie siłowników termicznych 24V do 
centrali AC 116, które będą odpowiedzialne za zamykanie i otwieranie 
poszczególnych obiegów grzewczych pętli ogrzewania podłogowego. 
Każdy siłownik termiczny ma dwa przewody, które należy przyłączyć 
do właściwego kanału – oznaczonego od 01 do 16. Każdy kanał to 
osobna pętla grzewcza.
Wszystkie siłowniki łączymy, kierując się tą samą zasadą. Zacząć 
należy od lewego gniazda pod kanałem 01, w które trafia przewód 
fazowy – brązowy, a następnie w kolejne gniazdo przewód zerowy 
– niebieski (zdjęcie 6).
Do jednego kanału trzeba przypisać odpowiedni termostat pokojowy  
TP 155. W tym celu należy z termostatu zdjąć tylną obudowę i wyciągnąć 
baterię lub folię zabezpieczającą baterię (zdjęcie 7). 

▲ Zdjęcie 1. Bezprzewodowa centrala sterująca AC 116.
▲ Zdjęcie 2. 
Moduł dotykowy 
AC 100 LCD do 
centrali AC 116.

▲ Zdjęcie 3. 
Bezprzewodowy 
termostat 
pokojowy TP 155 
do centrali AC 116.

 Zdjęcie 4. Przykładowy 
schemat konfiguracji 
elementów bezprzewodowej 
automatyki sterującej 
z centralą AC 116.

Kolejnym krokiem jest użycie czarnego wskaźnika znajdują-
cego się w dolnej części obudowy centrali AC 116. Wkładamy go 
w otwór w obudowie ze znacznikiem strzałki – dowolnego kierunku  
(zdjęcie 8) – aż do momentu zapalenia się czerwonej kontrolki pod 
numerem kanału 01. Ponowne naciśnięcie strzałki zmienia kanał, do 
którego chcemy podłączyć termostat. Gdy czerwona dioda miga, 
należy włożyć baterię do termostatu, a ten po chwili sam połączy się 
bezprzewodowo z centralą, dioda zaś przestanie migać.

Sprawdzenie działania
Aby sprawdzić poprawne przypisanie termostatu, należy przekręcić 
pokrętło maksymalnie w lewo. Kontrolka powinna zapalić się wów-
czas na zielono. Jeśli przekręcić pokrętło maksymalnie w prawo, 
dioda zapali się na czerwono – i  jest to znak, że termostat wysyła 
sygnał do otwarcia siłownika i grzania.

W kolejnych częściach zaprezentujemy, w jaki sposób radzić sobie 
z ustawieniami termostatów i optymalizacją ich pracy w zależności 
od różnych typów pomieszczeń i sposobów ich użytkowania.     ■

 Zdjęcie 7. Tylna część 
termostatu pokojowego  
TP 155 po zdjęciu 
obudowy.

 Zdjęcie 6. Miejsce 
podłączenia kabli 
siłownika termicznego  
do centrali AC 116.

 Zdjęcie 8. Użycie 
specjalnego wskaźnika 
do wyboru kanału 
w centrali AC 116 w celu 
przypisania termostatu 
pokojowego TP 155.

 Zdjęcie 5. Miejsce 
podłączenia kabli 
zasilających centralę 
sterującą AC 116.


