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Bezprzewodowy system
automatyki podłogowej
KAN-therm Smart
Piotr Bertram

SposÛb ogrzewania domu jest jednym z waøniejszych czynnikÛw decydujπcych o kosztach
eksploatacji oraz poczuciu bezpieczeÒstwa i komfortu uøytkowania. Ogrzewanie p≥aszczyznowe (pod≥ogowe lub úcienne) jest optymalnym rozwiπzaniem zapewniajπcym spe≥nienie takich wymagaÒ. Jednak, tak jak kaøde ogrzewanie, wymaga odpowiedniego sterowania. W artykule przedstawiono bezprzewodowy system automatyki pod≥ogowej KAN-therm Smart.

P

recyzyjne urzπdzenia regulujπce
temperaturÍ w pomieszczeniach
z jednej strony zapewniajπ w≥aúciwy komfort cieplny, z drugiej zaú umoøliwiajπ osiπgniÍcie znacznych oszczÍdnoúci
energii. Regulacja moøe odbywaÊ siÍ rÍcznie lub w trybie automatycznym, z wykorzystaniem odpowiednich czujnikÛw, regulatorÛw i si≥ownikÛw.
Wymagania uøytkownikÛw sπ coraz
wiÍksze. Oczekujπ oni nie tylko niezawodnoúci i skutecznoúci dzia≥ania tych urzπdzeÒ lecz takøe bezproblemowej, ≥atwej

obs≥ugi, moøliwoúci rÛønorodnej konfiguracji, w tym zdalnej, za poúrednictwem
mobilnych urzπdzeÒ typu laptop lub smartfon. Nie bez znaczenia jest teø atrakcyjna
estetyka oraz moøliwoúÊ rozbudowy systemu w przysz≥oúci.
W ofercie ogrzewania, a takøe ch≥odzenia p≥aszczyznowego firmy KAN-therm
znajduje siÍ szereg nowoczesnych rozwiπzaÒ s≥uøπcych do sterowania urzπdzeniami
i automatycznej regulacji temperatury. Sπ
wúrÛd nich zaawansowane technicznie
urzπdzenia bezprzewodowe, komunikujπ-

Rys. 1. Podstawowe elementy systemu automatyki KAN-therm Smart
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ce siÍ drogπ radiowπ, upraszczajπce znacznie montaø sterowania ogrzewania i eliminujπce k≥opoty oraz koszty zwiπzane z rozprowadzeniem w budynku wielu metrÛw
przewodÛw. Sπ one wrÍcz niezbÍdne
w przypadku doposaøania w automatykÍ
istniejπcych, modernizowanych instalacji.

Budowa systemu
KAN-therm Smart
Urzπdzenia systemu KAN-therm Smart
sπ nowπ generacjπ tej grupy elementÛw automatyki, oferujπcπ niespotykane dotπd
moøliwoúci funkcjonowania i obs≥ugi. S≥uøπ do bezprzewodowej kontroli i regulacji
temperatury oraz innych parametrÛw systemÛw grzewczych i ch≥odzπcych, decydujπcych o poczuciu komfortu w pomieszczeniach. System daje teø do dyspozycji
szereg zaawansowanych funkcji dodatkowych, sprawiajπcych, øe dzia≥anie i obs≥uga uk≥adu ogrzewania jest skuteczna, efektywna energetycznie i przyjazna dla uøytkownika.
Bezprzewodowa listwa
z pod≥πczeniem LAN
Podstawowym elementem, sercem systemu KAN-therm Smart jest bezprzewodowa
listwa elektryczna z pod≥πczeniem LAN.
Komunikuje siÍ ona radiowo (868 MHz,
transmisja dwukierunkowa) z bezprzewodowymi termostatami z wyúwietlaczem
LCD, pe≥niπcymi zarÛwno rolÍ czujnikÛw
temperatury w pomieszczeniach, jak i s≥ulipiec / sierpieÒ 2013
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szybka aktualizacja ustawieÒ listwy nie
sprawia øadnego k≥opotu.
DziÍki technice radiowej, w przypadku
wiÍkszych instalacji, z zastosowaniem
dwÛch lub trzech listew elektrycznych
KAN-therm Smart, istnieje moøliwoúÊ
sprzÍøenia ich w jeden system umoøliwiajπcy wzajemnπ komunikacjÍ. Poniøej pokazano podstawowe parametry elementÛw
systemu KAN-therm Smart.

Rys. 2. Struktura i moøliwoúci komunikacji systemu KAN-therm Smart

øπcymi do wyúwietlania oraz przekazywania szeregu ustawieÒ i informacji sterujπcych ca≥ym uk≥adem. Informacje te, za poúrednictwem listwy, przekazywane sπ do
elementÛw wykonawczych ñ energooszczÍdnych si≥ownikÛw KAN-therm Smart
umieszczonych na zaworach rozdzielaczy
obwodÛw grzewczych (lub ch≥odzπcych).
Listwy oraz si≥owniki wystÍpujπ
w opcjach zasilania 230V i 24V. W zaleønoúci od zastosowanej wersji listwa moøe
obs≥ugiwaÊ 4, 8 lub 12 termostatÛw sterujπcych odpowiednio 6, 12 lub 18 si≥ownikami.
System KAN-therm Smart jest uk≥adem
multifunkcyjnym realizujπcym, poza kontrolπ i regulacjπ temperatury w rÛønych
strefach grzewczych, takøe m.in. prze≥πczanie trybÛw grzanie / ch≥odzenie, sterowanie ürÛd≥em ciep≥a i pracπ pompy, kontrolÍ wilgotnoúci powietrza w trybie ch≥odzenia. Listwy umoøliwiajπ teø pod≥πczenie ogranicznika temperatury oraz zewnÍtrznego zegara sterujπcego. Realizowane
sπ teø funkcje ochrony pompy i zaworÛw
(uruchamianie po okresach d≥uøszych postojÛw), ochrony przed mrozem oraz nadmiernπ, krytycznπ temperaturπ.

Konfiguracja
Miarπ wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego systemu jest sposÛb instalacji i konfiguracji. DostÍpne
moøliwoúci to:
ï konfiguracja za pomocπ karty microSD.
Korzystajπc z komputera i intuicyjnego
programu KAN-therm Manager dokonuje siÍ indywidualnych ustawieÒ konfiguracyjnych, ktÛre za poúrednictwem przenoúnej pamiÍci microSD przekazywane
sπ na listwÍ wyposaøonπ w czytnik kart,
ï zdalna konfiguracja listwy przy≥πczonej
bezpoúrednio do Internetu lub sieci domowej poprzez interfejs programowy
KAN-therm Manager,
ï konfiguracja bezpoúrednia z poziomu obs≥ugi bezprzewodowego termostatu
KAN-therm Smart (z wykorzystaniem
wyúwietlacza LCD).
W kaødym przypadku konfiguracja i obs≥uga systemu jest przyjazna dla instalatora i uøytkownika. Wiele procesÛw dokonuje siÍ automatycznie, a ustawienia z poziomu czy to termostatu czy programu
KAN-therm Manager odbywajπ siÍ intuicyjnie. Takøe rozbudowa systemu oraz

Rys. 3. Listwa elektryczna bezprzewodowa z pod≥πczeniem LAN KAN-therm Smart

Listwa elektryczne bezprzewodowe
z pod≥πczeniem
LAN KAN-therm Smart
Technologia
bezprzewodowa 868 mhz
ï
dwukierunkowa,
ï wersje 230V lub 24V (z transformatorem),
ï moøliwoúÊ pod≥πczenia maks. 12 termostatÛw i maks. 18 si≥ownikÛw,
ï funkcja ogrzewania i ch≥odzenia w standardzie,
ï funkcje ochrony pompy i zaworÛw rozdzielacza, funkcja ochrony przed mrozem, ogranicznik temperatury bezpieczeÒstwa, tryb awaryjny,
ï funkcja trybu pracy si≥ownikÛw: NC
(normalnie zamkniÍty) lub NO (normalnie otwarty),
ï czytnik kart microSD,
ï gniazdo Ethernet RJ 45 (do pod≥πczenia
sieci Internet),
ï moøliwoúÊ pod≥πczenia dodatkowych
urzπdzeÒ: modu≥ pompy, czujnik punktu
rosy, zegar zewnÍtrzny, dodatkowe ürÛd≥o ciep≥a,
ï wyraüna sygnalizacja stanu pracy diodami LED,
ï zasiÍg w budynkach 25 m,
ï funkcja ÑStart SMARTî ñ moøliwoúÊ
uruchomienia automatycznej adaptacji
systemu do warunkÛw panujπcych w pomieszczeniu / obiekcie,
ï konfiguracja za pomocπ karty microSD,
poprzez interfejs programowy wersji sieciowej oraz z poziomu obs≥ugi termostatu bezprzewodowego
ï moøliwoúÊ ≥atwej i prostej rozbudowy
systemu oraz szybkiej aktualizacji ustawieÒ (sieciowo lub kartπ microSD).
Bezprzewodowy termostat
LCD KAN-therm Smart
Nowoczesne
i eleganckie wzornictwo,
ï
tworzywo odporne na zarysowania,
ï ma≥e gabaryty urzπdzenia (85 x 85 x
22 mm),
ï duøy, czytelny wyúwietlacz LCD (60 x
40 mm) z podúwietleniem,
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ï system komunikacji oparty na piktogramach oraz obrotowe pokrÍt≥o zapewniajπ intuicyjnπ i ≥atwπ obs≥ugÍ,
ï bardzo niskie zuøycie energii ñ øywotnoúÊ baterii ponad 2 lata,
ï moøliwoúÊ pod≥πczenia czujnika temperatury pod≥ogi,
ï dwukierunkowa, radiowa transmisja danych, zasiÍg 25 m,
ï wygodne i bezpieczne uøytkowanie gwarantuje trzypoziomowy uk≥ad MENU:
funkcje uøytkownika, parametry ustawieÒ uøytkownika, ustawienia instalatora (serwis),
ï funkcje dodatkowe m. in.: blokada urzπdzenia przed dzieÊmi, tryb czuwania, tryby pracy dzieÒ / noc lub auto, funkcje
ÑPartyî, ÑUrlopî,
ï szereg moøliwoúci ustawieÒ parametrÛw
ñ temperatury (grzania / ch≥odzenia, obniøeÒ temperatury), czasÛw, programÛw.

Rys. 4. Bezprzewodowy termostat LCD KAN-therm Smart

Si≥ownik KAN-therm Smart
Wersje
230V lub 24V,
ï
funkcja
ÑFirst Openî u≥atwiajπca montaø
ï
si≥ownika i wykonanie prÛby ciúnieniowej,
ï wersje trybu pracy NC lub NO,
ï szybki montaø z wykorzystaniem adapterÛw KAN-therm M28x1,5 (czerwony)
lub M30x1,5 (szary),
ï pewne mocowanie z trzypunktowym
systemem ryglowania,
ï kalibracja ñ automatyczne dopasowanie
do zaworu,
ï wizualizacja stanu pracy,
ï montaø w dowolnej pozycji,
ï 100% zabezpieczenie przed wodπ i wilgociπ,
ï energooszczÍdnoúÊ ñ pobÛr mocy 1W.
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Rys. 5. Si≥ownik KAN-therm Smart
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