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Moduły typu HC – Heating Circuits – obiegów grzewczych 
 
Moduł HC (Heating Circuit) jest przeznaczony do sterowania obiegu grzewczego sterowanego 
pogodowo z zaworem mieszającym i pompą obiegową. Zaworem sterują dwa triaki a pompą 
obiegową triak oraz iPWM. 
Moduł HC nie jest dostarczany w standardzie i wymaga oddzielnego zamówienia. Każdy moduł 
A4iP2TR3 może stać się modułem typu HC po: 
– zainstalowaniu go w jednym z gniazd 2...7, 
– ustawieniu dla tego modułu odpowiedniej aplikacji typu HC1 lub  HC2. 
Sterownik HPMASS może mieć zainstalowany dwa moduły typu HC (HC1 i HC2), które zawsze są 
umieszczone w gniazdach 2...7 sterownika. 
Każdy moduł HC1 i HC2 działa tak samo, więc opis dotyczy HC1, a HC2 jest taki sam. 
 
Obieg HC posiada pełny algorytm regulacji pogodowej. Nastawy są ustawiane w Settings Mix 1..2. 
Obiegi grzewcze ze sterowaniem zaworem mieszającym pozwalają precyzyjnie utrzymywać 
temperaturę wyjściową na obieg grzewczy w zależności od temperatury zewnętrznej (pogodowo). 
Pozwala to zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, bez utraty komfortu. Algorytm jest następujący: im 
zimniej na zewnątrz, tym wyższa temperatura wychodzi na obieg grzewczy. Szybkość wzrostu 
temperatury wody przy spadku temperatury zewnętrznej ustawiamy poprzez zmianę kąta pochylenia 
krzywej – curve. Im większy kąt tym szybszy wzrost temperatury wody. Dla instalacji grzejnikowej kąt 
nachylenia, to zwykle 10, a dla ogrzewania podłogowego 8. 
W obiegach grzewczych HC1..2 można ustawić więcej parametrów pozwalających precyzyjnie 
dopasować ich działanie do naszych potrzeb: 
– temperaturę zewnętrzną dla przejścia w tryb zimowy – winter, 
– ograniczniki minimalnej i maksymalnej temperatury wody zasilającej obieg, 
– kąt pochylenia i przesunięcie równoległe krzywej grzewczej, 
– 3 temperatury zadane wnętrza: Comfort, Eco i Low, 
– automatycznie wyłączać pompę PC1..2 w funkcji przekroczenia temperatury zadanej wnętrza, 
– itd. w nastawach Settings Mix1..2 
Aplikację obiegu HC przedstawia rysunek poniżej. 
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