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1.   Zastosowanie 

Regulator stałotemperaturowy ACT jest 

regulatorem stosowanym w instalacjach celem 

utrzymania stałej temperatury wody zmieszanej. 

Może być stosowany zarówno na zaworach  

3- jak i 4-drogowych. 

Szeroki zakres regulacji temperatury (0 ÷ 99°C) 

oraz wybór trybu pracy umożliwia zastosowanie 

regulatora zarówno w instalacjach grzewczych 

jak i chłodniczych. 

2. Budowa 

Regulator stałotemperaturowy ACT zintegrowany 

jest z siłownikiem. Dzięki temu zastępuje się 

jednym kompaktowym urządzeniem osobny 

regulator i osobny siłownik poprzez umieszczenie tych urządzeń w jednej zwartej obudowie. 

Regulator posiada przełącznik trybu pracy, który umożliwia w sytuacji awaryjnej 

przełączenie z trybu automatycznego na tryb ręczny. 

Wszelkie zmiany ustawień wprowadza się za pomocą panelu dotykowego skłądającego się 

z trzech przycisków: - , OK , + . 

Regulator stałotemperaturowy ACT zintegowany z siłownikiem nie wymaga żanych 

czynności konserwacyjnych. 

3. Specyfikacja techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr Wartość/opis 

Napięcie zasilania 230 V AC 

Kąt obrotu 90°C 

Czas obrotu o 90°C 120 s 

Moment obrotowy 6 Nm 

Zakres regulacji temperatury 0 ÷ 99°C 

Temperatura otoczenia 5 ÷ 85°C 

Pobór mocy 1,5 VA 

Klasa bezpieczeństwa I 

Stopień ochronności obudowy IP42 

Wymiary 84 x 102 x 90 mm 

Waga 492 g 

Tryby pracy grzanie / chłodzenie 

Długość przewodu zasilającego 2 m, zakończony wtyczką 

Długość przewodów czujników 1 m 

Rys. 1: Regulator stałotemperaturowy ACT  
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4. Dobór 

Regulator stałotemperaturowy występuje w dwóch wersjach. 

ACT 343 – wersja standardowa,  

w skład zestawu wchodzi: czujnik przylgowy z kablem o długości 1 metra i 2 metrowy 

przewód zasilający zakończony wtyczką. 

ACT 443 – wersja rozbudowana o czujnik źródła ciepła oraz przewód zasilający 

do sterowania pracą pompy,  

w skład zestawu wchodzi czujnik przylgowy oraz zanurzeniowy z kablami o długości 

1 metra, 2 metrowy przewód zasilający zakończony wtyczką oraz przewód zasilający 

do sterowania pracą pompy o długości 0,6 metra. 

5. Schematy aplikacyjne 

Poniżej przedstawione zostały przykładowe schematy aplikacyjne regulatora 

stałotemperaturowego ACT. 

 

 

 

6. Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności 

Regulator stałotemperaturowy ACT zgodny jest z dyrektywami unijnymi dotyczącymi 

sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2006/95/WE), a także kompatybilności 

elektromagnetycznej EMC (2004/108/WE). 

Regulator stałotemperaturowy ACT zgodny jest z normami: 

PN-EN 60730-1:2001, PN-EN 60730-1:2001/A2:2009, PN-EN 60730-2-14:1998, 

PN-EN 60730-2-14:1998/A2:2009 

Rys. 2: Przykładowe schematy aplikacyjne regulatora stałotemperaturowego ACT 343 

Rys. 3: Przykładowe schematy aplikacyjne regulatora stałotemperaturowego ACT 443  


