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POPIS REGULÁTORU
Elektronický usměrňovač tahu UNISTER P4 je určený k řízení teploty kotle na tuhá paliva otevíráním a 
zavíráním klapky nastavující přísun vzduchu do topeniště. Navíc zařízení ovládá chod oběhového čerpadla.

USMĚRŇOVAČ MÁ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:
 � udržování nastavené teploty kotle prostřednictvím dodávání vzduchu
 � funkce udržování procesu spalování tzv. profouknutí 
 � automatické vypínání ovládání po vyhasnutí kotle
 � opuštění klapky v případě zániku napětí napájení 
 � uzavírání přísunu vzduchu na dobu přikládání paliva do kotle
 � ovládání chodu oběhového čerpadla ústředního topení
 � funkce COMFORT SYSTEM chránící čerpadlo před usazováním kamene
 � funkce ochrany instalace proti zmrazení a přehřáti kotle
 � signalizace poškození čidla teploty
 � signalizace zajištění / havárie motoru
 � regulovaný jas displeje - zvětšení na dobu změny nastavení
 � možnost spojení panelu dálkového ovládače CONTROL s funkci zvukového alarmu 
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TECHNICKÉ ÚDAJE UNISTER P4
Rozsah měřených teplot od - 9 °C do + 99°C    

Rozsah nastavení teplot pro kotel od + 40 °C do + 85 °C

Hystereze zvedání klapky přísunu vzduchu od 0 °C do 9 °C

Rozsah nastavení teplot pro čerpadlo ÚT od + 35 °C do + 70 °C

Histereze čerpadla ÚT (rozdíl zap. - vyp.)         2 °C

Nastavení profouknutí  práce: 0 - 90 sekund
přestávka: 1 - 15 minut

Jmenovité napětí napájení 230 V, 50 Hz

Jmenovitý výkon zátěže              275 W

Přípustná zátěž výstupů čerpadlo ÚT 100 W / 230 V

Relativní vlhkost vzduchu < 95 %

Stupeň ochrany krytu IP 40

Trída izolace  I

Rozměry 125 x 115 x 53 mm

Okolní teplota od 0 °C do + 40 °C

Elektrické zajištění 1,25 A

Automatický STOP – při chybějícím palivu v kotli      ano

1. Usměrňovač  UNISTER
2. Teplotní čidlo
3. Čerpadlo ÚT
4. Řetízek klapky
5. Řídící panel CONTROL

Příklad schématu topného systému s ovládačem UNISTER bez uzavíracích a ochranných zařízení. 
Nezastupuje odborně vypracovaný projekt na místě montáže.

  SCHÉMA ZAPOJENÍ REGULÁTORU DO TOPNÉHO SYSTÉMU

~ 230 V
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