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 REGULACE IMMERGAS 

DESKA RELÉ (3.015350) 

VICTRIX X 24 kW "2011" Prostorový 

termostat 

zóny 2

CAR

   (termostat)

   zóny 1

V2

Zásobník teplé vody (TUV)

  Regulace

  Plyn

  Výstup

  Zpátečka

  Odvod kondenzátu

  Napájení regulačních prvků

LEGENDA:

Odběrné

místo TUV

Venkovní 
sonda

PŘÍKLAD POUŽITÍ DESKY RELÉ 3.015 350

VIPS gas s.r.o.C
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Ovládací panel kotle
(modulační deska, deska relé, vn ější svorkovnice)

Prostorové termostaty podlahovýc h zón 2,3.
(napájení elektrotermických hlav ic jednotlivých zón)

Koncové mikrospínače hlavic podl ah.rozdělovače

Zónový ventil a řídící jednotka 1. zóny 
(cirkulaci zajišťuje oběhové čer padlo kotle)

Oběhové čerpadlo
2. zóny (podlahový rozdělovač)

NTC zásobníku  
teplé vody (TUV)

Venkovní 
sonda

zóna 1 zóna 2 zóna ..n

napájení kotle
230V / 50Hz

POPIS:

Radiátorovou zónu (1) ovládá říd ící jednotka CAR  . Pokud jednot ka dá kotli pokyn k vytápění, se pne oběhové čerpadlo 

kotle a kotel začne zapalovat. Z ároveň se otevře zónový ventil ( V), ovládaný (napájený) z desky relé.

Oběhové čerpadlo podlahových zón  (2,3,...n) je ovládáno v závisl osti na požadavcích prostorových  termostatů jednotlivých 

zón. Termostaty fyzicky spínají napájení elektrotermických zónov ých ventilů na rozdělovači

- pokud se ventil otevře, sepne koncový mikrospínač a deska relé  dostane pokyn (X25), na jehož z ákladě sepne oběhové 

čerpadlo podlahových zón a aktiv uje kotel.
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CARV2

V
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Popis: 
Radiátorovou zónu (1) ovládá řídicí jednotka CAR

V2
. Pokud jednotka dá kotli pokyn k vytápění, sepne oběhové čerpadlo kotle 

a kotel začne zapalovat. Zároveň se otevře zónový ventil (V), ovládaný (napájený) z desky relé. 
Oběhové čerpadlo podlahových zón (2,3,...n) je ovládáno v závislosti na požadavcích prostorových termostatů jednotlivých zón. 
Termostaty fyzicky spínají napájení elektrotermických hlavic na rozdělovači - pokud se hlavice, resp. ventil otevře, sepne konco-
vý mikrospínač a deska relé dostane pokyn (X25), na jehož základě sepne oběhové čerpadlo podlahových zón a aktivuje kotel.  
 
Poznámka: Zobrazené hydraulické zapojení podlahového rozdělovače slouží jen jako ilustrace, neboť není nejvhodnější pro 
využití např. s kondenzačními kotli (chování vstřikovacího ventilu, teplota zpátečky). Z hlediska řízení nízkoteplotní zóny je však 
princip elektrického zapojení regulace pomocí desky relé 3.015350 shodný (elektrotermické hlavice s koncovými mikrospínači 
pro spínání pokynu kotli). 

Plynový kotel 

Ovládací panel kotle 
Modulační deska, deska relé, vnější svorkovnice 

Prostorové termostaty podlahových zón 2,3, ...n. 
(napájení elektrotermických hlavic jednotlivých zón) 

Koncové mikrospínače hlavic podlahového rozdělovače 

Zónový ventil a řídící jednotka 1. zóny 
(cirkulaci zajišťuje oběhové čerpadlo kotle) 

Oběhové čerpadlo 2. zóny 
(podlahový rozdělovač) 

Příklad použití desky relé 3.015350 


