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O NAS

FIRMA
MINIB, a.s. jest firmą w pełni czeską i plasuje się w Republice Czeskiej 
pośród czołowych producentów konwektorów. Obecnie, eksportuje 
swoje urządzenia do trzydziestu krajów w Europie, Azji, Australii i Ame-
ryce.
Od roku 1999, firma MINIB systematycznie unowocześnia swoją tech-
nologię produkcji i swoje wyroby oraz znacznie inwestuje w innowa-
cyjny rozwój i projektowanie, skupiając się na ofercie z rozwiązaniami 
dojrzałymi tak pod względem technicznym, jak i estetycznym.
Kondycja przedsiębiorstwa jest dobra i firma MINIB stale wypracowuje 
zyski. Pozwala to na inwestowanie w działalność badawczo-rozwojową 
i, przede wszystkim, w zasoby intelektualne – tak, by zapewnić sobie 
dobrze prosperującą przyszłość.

PROCES PRODUKCYJNY
Fabryka zlokalizowana jest w miejscowości Bykev, niedaleko Mielnika 
i posiada świetne położenie transportowe. Wyposażona jest w najno-
wocześniejsze linie produkcyjne. Większość operacji technologicznych 
przeprowadzana jest na urządzeniach CNC (numerycznie sterowanych), 
co pozwala realizację nawet najbardziej skomplikowanych zamówień 
naszych wymagających Klientów.
Na specjalne zamówienie, jesteśmy w stanie stworzyć szeroką gamę 
jedynych w swoim rodzaju wyrobów spełniających specyficzne wyma-
gania.
Wszystkie produkty wytworzone są z wysokiej jakości materiałów o dłu-
gotrwałej żywotności, dlatego też możemy oferować długi okres gwa-
rancji na wymienniki ciepła i korytka konwektorów ze stali nierdzewnej.
Niezależnie od licznych wzorów użytkowych i patentów, firma MINIB 
posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.
Cały zakres produktów poddawany jest badaniom w niezależnej, akre-
dytowanej placówce badawczej HEATEST, s.r.o. – na zgodność z normą 
europejską EN 442-2, stąd możemy gwarantować reklamowaną wyj-
ściową moc grzewczą i chłodzącą naszych urządzeń.

PRODUKTY
Oferta firmy MINIB składa się z  ponad 70-ciu rodzajów konwektorów. Stąd, 
Klienci mogą wybrać sobie odpowiedni konwektor do każdego rodzaju wnętrza.
Największą zaletą konwektorów jest to, że są one wydajnymi, nowoczesny-
mi, ekonomicznymi i estetycznymi grzejnikami, odpowiednimi dla środowiska 
zarówno suchego, jak i wilgotnego. Znaczną oszczędność energii osiąga się 
dzięki wymaganej małej ilości wody do szybkiego ogrzania lub ochłodzenia 
określonej powierzchni. Daje to niskie zużycie prądu wymaganego do ogrzania 
pomieszczenia. Niezależnie od oszczędności wody i energii, również ważna 
jest dynamika grzania i  chłodzenia. Inną istotną cechą tych produktów są 
także małe rozmiary. Nasze konwektory nie zakłócają estetyki wnętrza, mają 
nowoczesny wygląd i – co ważne – dzięki zasilaniu na 12V, są bezpieczne.
Na gamę produktów składają się różne typy konwektorów:

›	 Konwektory	 PODŁOGOWE – bez wentylatorów, które pracują 
w oparciu o zasadę naturalnej konwekcji. Konwektory z wentylatora-
mi wykorzystują zasadą konwekcji wymuszonej.

›	 Konwektory	WOLNOSTOJĄCE	I ŚCIENNE, z wentylatorami lub bez 
- są także dostępne. Ławy grzewcze, z granitowymi lub drewnianymi 
panelami górnymi, przewidziane są dla środowisk wilgotnych (baseny 
kąpielowe, łazienki).

›	 Konwektory	DEKORACYJNE – należą do serii opartej na unikalnym 
patencie, który – do ogrzewania – wykorzystuje zarówno konwekcję, 
jak i promieniowanie cieplne. Posiadają one przednie panele wykona-
ne z kompozytów aluminium, dostępne w szerokiej gamie wzorów – 
ze szkła polerowanego w różnych kolorach lub szkła z piaskowanymi 
ozdobami. Firma oferuje także granitowe panele przednie.

Firma MINIB jest w stanie zaspokoić wszelkie indywidualne i niestandardo-
we potrzeby swoich Klientów – takie, jak konwektory kątowe lub w kształcie 
łuku, z najróżniejszymi połączeniami – oraz wyprodukować wyroby zgodnie 
z życzeniem. Szczególną uwagę przywiązujemy do wysokiego komfortu użyt-
kowania. Nasze produkty wymagają minimum nakłady pracy przy ich montażu 
i obsłudze.
Dla poszczególnych typów konwektorów, dostępne jest liczne oprzyrządowa-
nie. Produkty firmy MINIB zdobyły wiele nagród krajowych i zagranicznych.
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4STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ
Wyjściową	mocą	grzewczą	konwektorów	z wentylatorami	steruje	się	za	po-
mocą	elektronicznego	ustawiania	prędkości	wentylatora.	W klimakonwek-
torach	wentylatorowych	z zaworami	elektortermicznymi,	moc	grzewczą	na	
wyjściu	można	zredukować	do	zera	poprzez	odcięcie	dopływu	wody.

STEROWANIE	MOCĄ	WYJŚCIOWĄ	–	KONWEKTORY	DLA	ŚRODOWISKA	
STANDARDOWEGO	(SUCHEGO)
Od	roku	2005,	w swoich	wentylatorach	przeznaczonych	do	pracy	w środo-
wisku	standardowym,	firma	MINIB	stosuje	silniki	prądu	stałego	bez	komu-
tatorów,	o napięciu	12V.	Ich	przewaga	polega	na	znacznie	niższym	poborze	
mocy,	w porównaniu	ze	zwyczajowymi	silnikami	prądu	zmiennego.	Ponadto,	
silniki	na	prąd	stały	charakteryzują	się	cichą	pracą	i długą	niezawodnością.
Sterowanie	prędkością	mikroprocesora	dla	silników	prądu	stałego	pracują-
cych	w układzie	zamkniętym	jest	nowe	we	wszystkich	typach	urządzeń	ste-
rujących.	Korzyści	z nowego	rozwiązania	są,	między	innymi,	następujące:
›	 stabilna	moc	wyjściowa	konwektorów	w całym	okresie	ich	użytkowa-
nia	–	nie	spada	nawet	przy	stopniowym	zanieczyszczaniu	się	i zużywa-
niu	elementów	wirujących

›	 zoptymalizowane	ustawienie	mocy	wyjściowej	w oparciu	o zapotrze-
bowanie	obwodów	sterujących

›	 cicha	praca	na	najniższych	obrotach
›	 elektroniczne	odłączenie	silnika	w przypadku	blokady	wentylatora	(np.	
przez	przedmiot,	który	wpadł	do	konwektora);	tak	więc,	silnik	zabezpie-
czony	jest	przed	przegrzaniem	i uszkodzeniem

›	 uproszczony	 montaż	 i  redukcja	 kosztów	 elektrycznego	 okablowania,	
w  szczególności	 –	 możliwość	 ręcznego/automatycznego	 sterowania	
prędkością.

Sterowanie	 prędkością	 w  każdym	 silniku	 klimakonwektora	 wentylatoro-
wego	zapewnia	wbudowana	w konwektor	elektroniczna	kostka	(EB).	Jako	
dodatek	do	wzajemnie	niezależnego	sterowania	silnika,	obwody	EB	także	
monitorują	sygnał	kontrolny	na	wejściu	i odpowiednio	dostosowują	pręd-
kość	wentylatora.

ELEKTRONICZNA	KOSTKA	STOSOWANA	JEST	W NASTĘPUJĄCYCH	POD-
STAWOWYCH	TYPACH	STEROWANIA:
Sterowanie	EB-A (tylko	dla	trybu	grzania)	–	proste	sterowanie	pracą	wen-
tylatora	 za	 pomocą	 termostatu,	 prędkość	 wentylatora	 można	 regulować	
ręcznie	potencjometrem	umieszczonym	na	ścianie	blisko	 termostatu	 (po-
tencjometr	można	wykorzystywać	niezależnie	od	termostatu).
Sterowanie	EB-B	(tylko	dla	trybu	grzania)	–	prędkość	wentylatora	dopaso-
wywana	jest	automatycznie	oprogramowaniem	sterującym,	w celu	uzyska-
nia	wymaganej	mocy	wyjściowej	konwektora.
Sterowanie	 EB-C	 (tryb	 grzanie/chłodzenie)	 –	 w  trybie	 automatycznym,	
prędkość	wentylatora	kontrolowana	 jest	podobnie,	 jak	w sterowaniu	EB-
B;	najwyższa	możliwa	prędkość	ograniczona	 jest	pozycją	przełącznika	na	
termostacie	(np.	TH	0482).
Wymagany	rodzaj	sterowania	nie	musi	być	w żaden	sposób	dopasowy-
wany	–	urządzenie	automatycznie	ocenia	charakter	sygnału	kontrolnego	
i  odpowiednio	 ustawia	 sterowanie	 prędkością	 wentylatora.	 Stosowny	
styk	należy	jedynie	podłączyć	zworką	w	kostce	elektrycznej	–	w celu	sta-
łej	regulacji	prędkości	pomiędzy	napięciami	0-10V	(sterowanie	EB-A lub	
wyższe).
Jeśli	 konwektory	 z  wielokrotnym	 uzwojeniem	 transformatorowym	 zasi-
lane	są	 z  jednego	 źródła	w pomieszczeniu,	element	sterujący	 (termostat,	
potencjometr)	może	być	podłączony	do	któregokolwiek	konwektora	–	dla	
wszystkich	 typów	sterowania.	Równoległe	połączenie	wejść	EB	pozwala	
na	 jednoczesne	 sterowanie	 konwektorami	 z  każdego	miejsca.	Wszystkie	
tryby	sterowania	umożliwiają	 również	wykorzystanie	napięcia	o wartości	
12V	prądu	stałego	na	styku	EB,	gdyż	zasilanie	termostatu	(np.	typ	TH0482)	
takie	napięcie	podtrzymuje.
Bezprzewodowe	 termostaty	 można	 stosować	 w  trybach	 sterowania	
EB-A i EB-B.	W takim	przypadku,	termostat-nadajnik	instaluje	się	w najod-
powiedniejszym	miejscu	w pomieszczeniu,	a odbiornik	umieszcza	się	blisko	
źródła	napięcia	230V	prądu	zmiennego	lub	24V	prądu	stałego,	w zależno-
ści	od	rodzaju	zasilania	wymaganego	dla	odbiornika.	Styk	przełączeniowy	
odbiornika	podłączony	 jest	do	odpowiedniego	złącza	sygnału	kontrolnego	

najbliższego	konwektora	–	podobnie,	jak	w przypadku	klasycznego	termo-
statu.	 Nowością	–	we	wszystkich	typach	sterowania	–	 jest	możliwość	
zastosowania	w  konwektorach	 zaworów	 z  elektrycznym	napędem,	 które	
–	 jeśli	 sterowanie	elektroniczne	 zamknie	 zawór	na	dłużej,	niż	30	minut	–	
odcinają	dopływ	do	wymiennika	wody	grzewczej	 (chłodzącej),	 redukując	
w ten	sposób	wyjściową	moc	grzewczą	(chłodzącą)	do	zera.	Z chwilą,	gdy	
zaistnieje	zapotrzebowanie	na	moc	grzewczą	(chłodzącą)	–	na	przykład,	gdy	
zadziała	termostat	–	zawór	automatycznie	otwiera	się	i wentylator	rozpo-
czyna	pracę.
Głowicę	elektrotermiczną	można	podłączyć	bezpośrednio	do	listwy	zacisko-
wej	 kostki	 EB	w konwektorze,	gdyż	 tak	 została	ona	 zaprojektowana.	Tak	
więc,	 nie	 są	 tu	 potrzebne	 dodatkowe	 przewody.	 Elektronika	 konwektora	
przystosowana	jest	do	wszystkiego.
Elektroniczny	 czujnik	 temperatury	 stosowany	 jest	we	wszystkich	 typach	
sterowania.	 Czujnik	 dostosowany	 jest	 do	 konwektorów	 przeznaczonych	
zarówno	do	ogrzewania,	 jak	 i chłodzenia.	Gdy	potrzebne	 jest	ogrzewanie,	
oprogramowanie	kostki	EB	ustawia	się	na	pracę	wentylatora	zawsze	wtedy,	
gdy	temperatura	czynnika	grzewczego	przekroczy	wartość	30°C.	Odpowied-
nio,	jeśli	potrzebne	jest	chłodzenie,	wentylator	włącza	się,	gdy	temperatura	
czynnika	chłodzącego	spada	poniżej	wartości	30°C.	We	wszystkich	innych	
warunkach,	wentylator	pracuje	na	biegu	jałowym.	
Kostkę	EB	przełącza	się	na	 tryb	chłodzenia	napięciem	12V	prądu	stałego	
na	zacisku	8	(COOL);	należy	również	połączyć	zaciski	GND/0V	wszystkich	
kostek	EB,	jak	to	pokazano	na	schemacie	połączeń	sterowania	EB-C	(linia	
przerywana).
Elektryczne	linie	zasilania	są	identyczne	dla	wszystkich	typów	sterowania	–	
linie	pomiędzy	źródłem	zasilania	i konwektorami,	jak	również	połączenia	po-
szczególnych	konwektorów,	składają	się	z trzyprzewodowego	kabla	CYKY	0	
(3x1,5mm	do	3x4mm),	z czarno-brązowo-szarymi	żyłami.	Przewody	czarne	
i brązowe	służą	do	rozprowadzania	napięcia	12V	prądu	zmiennego	ze	źródeł	
TT100,	TT240	lub	TT300;	przewód	szary	przewidziany	jest	dla	podłączenia	
wejścia	sterowania	EB.	Przekroje	przewodów	dopasowane	są	do	obciąże-
nia	prądem	i długości	kabla.	Termostaty	podłączone	są	do	obwodów	stero-
wania	klimakonwektorów	wentylatorowych	przewodem	CYKY	(3x1,5mm);	
jakkolwiek,	możliwe	jest	zastosowanie	innych	kabli	(na	przykład	–	teleko-
munikacyjnych)	telekomunikacyjnych	odpowiednim	kodowaniem	poszcze-
gólnych	przewodów.

PODŁĄCZENIE	 STEROWANIA	 EB	 DO	 TERMOSTATU	 KONTROLUJĄCEGO	
DODATKOWE	WYPOSAŻENIE	GRZEWCZE/CHŁODZĄCE
Prędkość	wentylatora	sterowana	 jest	napięciem	0-10V	prądu	stałego	we	
wszystkich	typach	sterowania.
W niektórych	przypadkach,	nie	jest	możliwe	bezpośrednie	podłączenie	ste-
rowania	klimakonwektora	wentylatorowego	do	zacisków	wyjściowych	ter-
mostatu.	Dotyczy	to	w szczególności	sytuacji,	w których	termostat	zasilany	
jest	napięciem	24V	lub	230V	prądu	zmiennego,	a napięcie	to	wykorzysty-
wane	 jest	do	sterowania	 jakimś	 innym	systemem	(bojler,	pompa	cieplna	
itp.).	W takiej	sytuacji,	musi	być	zastosowany	zasilacz	ADA-EB.	Zamienia	
on	 sygnały	 napięcia	 24V	 lub	 230V	 prądu	 zmiennego	 na	 poziom	napięcia	
sterowania	odpowiedni	dla	elektroniki	sterującej	urządzeń	klimakonwekto-
ra	wentylatorowego	(0V	do	10V).	Dzięki	małym	wymiarom,	zasilacz	można	
umieścić	w typowej	skrzynce	osadzonej	pod	termostatem.
Rozwiązanie	z przykładem	zastosowania	zasilacza	ADA-EB	pokazane	jest	na	
schemacie.	Trzypozycyjny	przełącznik	termostatu	daje	trzy	poziomy	stero-
wania	prędkością	(Lo,	Mid,	Hi,	czyli:	niski,	średni	i wysoki).	Wejście	zasi-
lacza	(Heat)	podłączone	jest	do	zacisku	termostatu,	który	steruje	bojlerem.	
Zamknięcie	styku	termostatu	uruchamia	bojler	i wentylatory	klimakonwek-
tora	wentylatorowego.	Jeśli	przełącznik	ustawiony	jest	w pozycji	wyłącze-
nia	lub	styk	termostatu	jest	otwarty,	wentylatory	pracują	na	biegu	jałowym.	
Zasilacza	ADA-EB	nie	wolno	umieszczać	bezpośrednio	w konwektorze;	jeśli	
zastosowany	jest	zasilacz	ADA-EB,	kostka	sterująca	EB	musi	być	przełączo-
na	na	sterowanie	EB-A.	Wymagany	tryb	sterowania	nastawia	się	w kostce	
EB	zworką.
Zaleca	się,	 by	–	we	wszystkich	 innych	przypadkach	–	możliwość	podłą-
czenia	i używania	zasilacza	ADA-EB	skonsultować	z obsługą	techniczną	lub	
serwisową	firmy	MINIB.
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SV1

STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko suche

Sterowanie EB - EBI-2e
Kostka	elektroniczna	EBI-2e	przeznaczona	jest	do	sterowania	bezszczotkowymi	niskonapię-
ciowymi	silnikami	prądu	stałego,	wykorzystywanymi	do	napędu	wentylatorów	konwekto-
rów	grzewczych.	Jest	 to	 zespół	sterowania	mikroprocesorowego	na	dwustronnie	druko-
wanej	płytce	(PCB)	o	wymiarach	57x53	mm,	wpasowanej	do	aluminiowej	obudowy,	która	
spełnia	również	funkcję	promiennika.

•	 Zasilanie	kostki	EB:	prąd	stały	i	zmienny
•	 4x	wyjście	dla	silnika	prądu	stałego
•	 1x	wyjście	dla	zaworu
•	 Wejście	dla	termistorowego/z	bimetalu	czujnika	temperatury
•	 Sterowanie	sygnałem	analogowym	0-10V
•	 Wejście	dla	rozróżniania	trybu	grzania	od	trybu	chłodzenia
•	 Wybór	podłączonych	silników	i	metody	sterowania
•	 Ustawienie	zworki
•	 Możliwość	ulepszenia	oprogramowania
•	 Wykrywanie	prędkości	silnika
•	 Optyczne	wskazania	synchronizacji	prędkości	silników
•	 Optyczne	wskazania	wystarczającej
	 temperatury	wody	(gorącej/zimnej)

POŁĄCZENIE

SILNIKI

Złączka												Styk																							Funkcja

Złączka												Styk																							Funkcja

Szyna														Styk																							Funkcja

Sygnał

+12V

Silnik	x

Sygnał

GND

12V	ACa

12V	ACb

Zawór	–	(GND)

Zawór	+	(+12V)

0V/GND

A/Ur	(0-10V	wejście	analogowe)

+12V

COOL	(wejście	12V)

LISTWA	ZACISKOWA

CZUJNIKI	TEMPERATURY

Oznaczenie																	Parametr																														Wartość							  Jednostka

WARTOŚCI	MAKSYMALNE

Zasilanie	prądem	zmiennym

Zasilanie	prądem	stałym

Prąd	wyjściowy	dla	1	silnika

Prąd	wyjściowy	dla	zaworu

Suma	prądu	wyjściowego

Temperatura	pracy

Temperatura	przechowywania

PŁYTKA	POŁĄCZENIOWA

lampka	kontrolna

zworka	programująca

Łączne	natężenie	prądu	„I	max”	nie	może	być	przekroczone
(I	max	=	suma	„I	wyjście	1”	do	„I	wyjście	5”

TYP	STEROWANIA	EB-A

Opis																																																																														Pozycja	zworki

Napięcie	wyj.	(bez	odczytywania	prędkości)

Wentylator	65	mm

Wentylator	50	mm

Wentylator	30	mm

Opis																																																																														Pozycja	zworki

TYP	STEROWANIA	EB-B	I	EB-C

Napięcie	wyj.	(bez	odczytywania	prędkości)

Wentylator	65	mm

Wentylator	50	mm

Wentylator	30	mm
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Podstawowe	 połączenie	 sterowania	 EB-A	 z	 możliwością	 ciągłego	 ręcznego	 sterowania	
prędkością	wentylatora.	Gdy	zastosowany	jest	termostat,	utrzymaywana	jest	stała,	wcze-
śniej	nastawiona	temperatura.	Elektroniczna	kostka	sterowania	EB	nastawiona	jest	na	cią-
głe	sterowanie	prędkością.
Możliwe	jest	zastosowanie	transformatorów:	TT100, TT240, TT300.
Możliwe	jest	zastosowanie	termostatu	i	potencjometru	albo	–	po	prostu	–	potencjometru.

Jeśli	do	jednego	transformatora	podłączo-
nych	 jest	więcej,	 niż	 pięć	 konwektorów,	
termostat	będzie	musiał	zostać	podłączo-
ny	do	konwektora	zlokalizowanego	najbli-
żej	transformatora	w	danym	rozgałęzieniu.

Przekroje przewodów dopasowane są do obciążenia prądem i długości kabla. Stosując przekroje przewodów podane w niniejszym 
dokumencie, maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy konwektorem i transformatorem wynosi 15 m.

STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko suche

Sterowanie EB-A
(potencjometr)
tylko dla trybu ogrzewania

Potencjometr MINIB osadzony jest w puszce ABB TANGO

Transformator

Termostat

Potencjometr
Do podłączenia systemu 
nadrzędnego, zamiast 
termostatu. Zworka kostki 
EB do sterowania EB-E

Połączenie GND z inną 
sekcją – przy zastosowaniu 
wielokrotnego uzwojenia 
transformatorowego

ukłaD łącZNików w kostcE EB

NaPięciE Na wyjściu (bez odczytywania prędkości)

wentylator D65

wentylator D50

wentylator D30
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Sterowanie EB-B 
(CH110 lub CH150)

tylko dla trybu ogrzewania

STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko suche

Sterowanie	EB-B	–	prędkość	wentylatora	dopasowywana	jest	automatycznie,	w	zależności	
od	cyklu	załączania	się	termostatu;	tak	więc,	optymalizacja	mocy	wyjściowej	konwektora	
zachodzi	w	wyniku	oceny	odchyłek	od	wymaganej	w	pomieszczeniu	temperatury.
Możliwe	jest	zastosowanie	transformatorów:	TT100, TT240, TT300.

Jeśli	do	jednego	transformatora	podłączo-
nych	 jest	więcej,	 niż	 pięć	 konwektorów,	
termostat	będzie	musiał	zostać	podłączo-
ny	do	konwektora	zlokalizowanego	najbli-
żej	transformatora	w	danym	rozgałęzieniu.

Przekroje przewodów dopasowane są do obciążenia prądem i długości kabla. Stosując przekroje przewodów podane w niniejszym 
dokumencie, maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy konwektorem i transformatorem wynosi 15 m.

Transformator

Termostat
Do podłączenia systemu 
nadrzędnego, zamiast 
termostatu. łącznik kostki 
EB do sterowania EB-a

Połączenie GND z inną 
sekcją – przy zastosowaniu 
wielokrotnego uzwojenia 
transformatorowego

ukłaD łącZNików w kostcE EB

NaPięciE Na wyjściu (bez odczytywania prędkości)

wentylator D65

wentylator D50

wentylator D30
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  8STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko suche

Przekroje przewodów dopasowane są do obciążenia prądem i długości kabla. Stosując przekroje przewodów podane w niniejszym 
dokumencie, maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy konwektorem i transformatorem wynosi 15 m.

Jeśli	do	jednego	transformatora	podłączo-
nych	 jest	więcej,	 niż	 pięć	 konwektorów,	
termostat	będzie	musiał	zostać	podłączo-
ny	do	konwektora	zlokalizowanego	najbli-
żej	transformatora	w	danym	rozgałęzieniu.

ukłaD łącZNików w kostcE EB

NaPięciE Na wyjściu (bez odczytywania prędkości)

wentylator D65

wentylator D50

wentylator D30

Sterowanie EB-C 

(TH 0482)
tryb grzania/chłodzenia

Sterowanie	EB-C	–	w	trybie	automatycznym,	sterowanie	prędkością	wentylatora	jest	po-
dobne	do	sterowania	w	EB-B;	najwyższa	możliwa	prędkość	ograniczona	jest	pozycją	prze-
łącznika	na	termostacie	(np.	TH	0482).
Możliwe	jest	zastosowanie	transformatorów:	TT100, TT240, TT300.

Podłączenie max. 20 konwektorów
do jednego termostatu tH 0482

Dla funkcji chłodzenia.
Połączyć wzajemnie zaciski
cooL i oV/GND

Do podłączenia systemu 
nadrzędnego, zamiast termostatu.
łącznik kostki EB 
– jak dla sterowania EB-a

Połączenie GND i cooL 
we wszystkich kostkach EB 
przy zastosowania trybu 
chłodzenia. Połączenie GND 
z inną sekcją – przy użyciu 
wielokrotnego uzwojenia 
transformatorowego 
– tryb chłodzenie/grzanie

Transformator

G
rz

an
ie

ch
ło

dz
en

ie
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  STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko suche

Przekroje przewodów dopasowane są do obciążenia prądem i długości kabla. Stosując przekroje przewodów podane w niniejszym 
dokumencie, maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy konwektorem i transformatorem wynosi 15 m.

Jeśli	do	jednego	transformatora	podłączo-
nych	 jest	więcej,	 niż	 pięć	 konwektorów,	
termostat	będzie	musiał	zostać	podłączo-
ny	do	konwektora	zlokalizowanego	najbli-
żej	transformatora	w	danym	rozgałęzieniu.

ukłaD łącZNików w kostcE EB

NaPięciE Na wyjściu (bez odczytywania prędkości)

wentylator D65

wentylator D50

wentylator D30

Transformator

Transformator

Sterowanie EB-C z wielokrotnym
uzwojeniem transformatorowym

Sterowanie EB-C (TH 0482) z wielokrotnym uzwojeniem transformatorowym

Podłączenie max. 20 konwektorów
do jednego termostatu tH 0482

Do podłączenia systemu 
nadrzędnego, zamiast 
termostatu. łącznik kostki 
EB – jak dla sterowania EB-a

Połączenie GND i a/ur 
z inną sekcją – przy użyciu 
wielokrotnego uzwojenia 
transformatorowego

G
rz

an
ie

ch
ło

dz
en

ie
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  10STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko suche

Połączenie	 sterowania	 zespołu	 wielokrotnego	 uzwojenia	 transformatorowego	 z	 zasila-
czem	ADA-EB	do	termostatu	z	zasilaniem	prądem	zmiennym	o	napięciu	230/24V	i	ste-
rowaniem	bojleremADA-EB
Sterowanie ADA-EB pomocniczym zasilaczem

Instrukcja obsługi doprowadzania 
grzewczej (chłodzącej) wody 
z przełącznikiem termostatu 
TH0482 12V
Elektrotermiczna	 głowica	 otwiera	 zawór,	 gdy	
dochodzi	do	niej	 napięcie	12V	prądu	stałego.	
Sterowanie	EB-C.
Napięcie	wyjściowe	12V	prądu	stałego	może	
być	stosowane	jako	impuls	dla	pomocniczego	
przekaźnika	(nie	dostarczanego	przez	firmę	MI-
NIB)	 do	włączenia/wyłączenia	 jakiegokolwiek	
dodatkowego	urządzenia	(bojler,	pompa,	głowi-
ca	etc.).	Uwaga:	impuls	12V	prądu	stałego	po-
wstaje	w	wyniku	ręcznego	przełączenia	stanu	
OFF	(wyłączony)	na	stan	HEAT/COOL	(grzanie/
chłodzenie)	 (nie	 przełącza	 się	 automatycznie	
w oparciu	o	wymaganą/bieżącą	temperaturę).

Ręczne sterowanie dostawą grzewczej wody do konwektorów z zaworami 
z napędem elektrycznym (systemy 2-rurowe)

Ręczne sterowanie dostawą grzewczej wody do konwektorów z zaworami 
z napędem elektrycznym (systemy 4-rurowe)

termostat z zasilaniem 24V/230V
Gr

za
nie

ch
łod

ze
nie

Gr
za

nie

ch
łod

ze
nie

Przetwornik 12V 
(24V)/230V 
– sterowanie aDa-EB

Połączenie kostki EB

Połączenie przetwornika 
12V (24V)/230V

w
ys

ok
ie 

ob
r.

śr
ed

nie
 ob

r.

Ni
sk

ie 
ob

r.

w
ys

ok
ie 

ob
r.

śr
ed

nie
 ob

r.

Ni
sk

ie 
ob

r.

grz
an

ie

ch
łod

ze
nie

listwa zaciskowa klimakonwektora 
wentylatorowego

zawór z napędem elektrycznym o napięciu 12V – woda grzewcza

Ręczne sterowanie dostawą grzewczej wody do konwektorów z zaworami z napędem elektrycznym 
(systemy 2-rurowe)

Ręczne sterowanie dostawą grzewczej wody do konwektorów z zaworami z napędem elektrycznym 
(systemy 4-rurowe)

grz
an

ie

ch
łod

ze
nie

listwa zaciskowa klimakonwektora 
wentylatorowego

zawór z napędem elektrycznym o napięciu 12V – woda grzewcza zawór z napędem elektrycznym o napięciu 12V – woda chłodząca
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  STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko suche

Przekroje przewodów dopasowane są do obciążenia prądem i długości kabla. Stosując przekroje przewodów podane w niniejszym 
dokumencie, maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy konwektorem i transformatorem wynosi 15 m.

Transformator

Napięcie sterujące kostki EB
Sterowanie	EB-A	/	system	nadrzędny
0-1V		 wentylatory	wyłączone,	napięcie	dla	zamkniętego	zaworu	(zawór	zamknięty)
1-2V		 wentylatory	wyłączone,	napięcie	dla	otwartego	zaworu	(zawór	otwarty,	grzanie	konwekcyjne)
2-10V		 prędkość	proporcjonalne	do	napięcia	(minimum	2V,	maximum	10V),	napięcie	zaworu	odcięte	(zawór	otwarty)

Sterowanie EB-B i EB-C
0-1V		 wentylatory	wyłączone,	napięcie	dla	zamkniętego	zaworu	(zawór	zamknięty)
1-2V		 wentylatory	wyłączone,	napięcie	dla	otwartego	zaworu	(zawór	otwarty,	grzanie	konwekcyjne)
2-5V		 wybrana	niska	prędkość
5-9.5V		wybrana	średnia	prędkość
9.5V		 i	wybrana	prędkość	ponad	wysoką

SCHEMAT STEROWANIA PRZEZ SYSTEM NADRZĘDNY

Gdy zastosowanie ma sterowanie systemem nadrzędnym, na kostce EB trzeba nastawić sterowanie EB-A

ukłaD łącZNików w kostcE EB

NaPięciE Na wyjściu (bez odczytywania prędkości)

wentylator D65

wentylator D50

wentylator D30
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STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko suche

Sterowanie 
TE

Sterowanie	TE	–	styki	 termostatu	muszą	być	dostosowane	do	napięcia	nominalnego	230V	50Hz	 i	do	
prądu	odpowiadającemu	prądowi	pomocniczego	przekaźnika	/	cewki	stycznika.

KP	–	pomocniczy	stycznik.	Cewka	stycznika	~240V/50Hz	-	Styki	~240V/50Hz/Imax	obciążenie	czynne	
-	Prąd	Imax	podany	jest	jako	moc	wejściowa	wszystkich	włączonych	elementów.	Można	też	użyć	trzyfa-
zowego	stycznika;	w	takim	przypadku,	łączna	długość	konwektorów	można	podzielić	na	trzy	identyczne	
części	i	każdą	z	nich	podłączyć	do	jednej	fazy.	Cewkę	stycznika	można,	oczywiście,	zasilać	z	każdej	fazy.

Sterowanie TE (typ sterowania Off/On, czyli Zał./wył., dla grzejników elektrycznych; 
termostat także załącza/wyłącza elementy grzewcze)

konwektor - tE
Listwa zaciskowa

Termostat

Listwa zaciskowa

konwektor - tE
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STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko mokre

Przekroje przewodów dopasowane są do obciążenia prądem i długości kabla. Stosując przekroje przewodów podane w niniejszym 
dokumencie, maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy konwektorem i transformatorem wynosi 15 m.

Transformator

Sterowanie A1

STEROWANIE	MOCĄ	WYJŚCIOWĄ	KONWEKTORÓW	–	DLA	ŚRODOWISKA	WILGOTNEGO	I	MOKREGO
STEROWANIE	A1	(TT240,	TT300)	oraz	E1	(TT240-E1,	TT300-E1)

Sterowanie A1 (środowisko mokre, On/Off – czyli Zał./Wył.)

Dla	konwektorów	pracujących	w	środowiskach	wilgotnym	i	mokrym,	do	
napędów	wentylatorów,	firma	MINIB	stosuje	silniki	prądu	zmiennego	o na-
pięciu	12V.	Silniki	prądu	zmiennego	od	dawna	sprawdzają	się	w	takich	wy-
magających	warunkach.	Dostępne	 są	 dwa	następujące	 typy	 sterowania	
mocą	wyjściową	konwektorów:

Sterowanie	A1	–	styk	termostatu	załącza	źródła	zasilania	TT240	(TT300);	
silniki	są	podłączone	do	źródła;	 ich	prędkość	można	trwale	ustawić	przez	
podłączenie	do	wybranego	zacisku	(7	–	9	–	12V	prąd	zmienny).
 

Sterowanie	E1	–	obwody	elektroniczne	(panel	sterujący	Reg.	E1)	oceniają	
cykle	przełączania	styku	termostatu	i	uruchamiają	wysoką,	niską	lub	zero-
wą	prędkość	wentylatora,	zgodnie	z	odchyłką	od	wymaganej	temperatury.

Schematy	połączeń	sterowania	A1	i	E1	pokazane	są	na	rysunkach.

tERmostat

wariant 1: odgałęzienie z podłączonym stykiem temperatury

wariant 2: odgałęzienie bez podłączonego styku temperatury

styk termiczny styk termiczny styk termiczny

styk termiczny styk termiczny styk termiczny
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  14STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko mokre

Przekroje przewodów dopasowane są do obciążenia prądem i długości kabla. Stosując przekroje przewodów podane w niniejszym 
dokumencie, maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy konwektorem i transformatorem wynosi 15 m.

Transformator

E1 Sterowanie	E1	–	Konwektory	mogą	być	łączone	w	serie,	pod	warunkiem,	że	odległość	od	transformatora	jest	
mała.	Jeśli	odległość	do	najdalej	położonego	konwektora	przekracza	20	m,	przewagę	będzie	miało	połączenie	
gwiazdowe.	Rozgałęzienie	można	zrobić	w	ścianie,	bezpośrednio	nad	pokrywą	konwektora,	w	elektrycznym	
zestawie	montażowym	EMK,	 z	 zastosowaniem	szybkozłączek	WAGO.	 Z	 punktu	widzenia	 bezpieczeństwa,	
termostat	można	umieścić	w	mokrym	środowisku,	gdyż	jest	on	zasilany	bateriami	o	napięciu	3V,	a	silniki	–	
bezpiecznym	prądem	zmiennym	o	napięciu	12V.	Jednak,	zaleca	się,	by	termostat	był	instalowany	w	miejscach	
pozbawionych	skondensowanego	wilgotnego	powietrza	–	aby	chronić	baterie	przed	korozją.

Możliwe	jest	zastosowanie	transformatorów:	TT240-E1, TT300-E1

Sterowanie E1 
(środowisko mokre, automatyczne skokowe sterowanie prędkością, programowalny termostat)

Panel sterowniczy, sterowanie E1

kabel połączeniowy utP (kabel sieciowy, nie skrzyżowany) ze złączkami Rj45

wariant 1: odgałęzienie z podłączonym stykiem temperatury

wariant 2: odgałęzienie bez podłączonego styku temperatury

styk termiczny styk termiczny styk termiczny

styk termiczny styk termiczny styk termiczny
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  14 STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ – środowisko mokre

Przekroje przewodów dopasowane są do obciążenia prądem i długości kabla. Stosując przekroje przewodów podane w niniejszym 
dokumencie, maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy konwektorem i transformatorem wynosi 15 m.

Transformator

Transformator

Sterowanie E1 

z wielokrotnym uzwojeniem transformatorowym

Panel sterowniczy, sterowanie E1

kabel połączeniowy utP (kabel sieciowy, nie skrzyżowany) ze złączkami Rj45

kabel połączeniowy utP (kabel sieciowy, nie skrzyżowany) ze złączkami Rj45

Panel sterowniczy, sterowanie E1

wariant 2: odgałęzienie bez podłączonego styku temperatury

wariant 1: odgałęzienie z podłączonym stykiem temperatury
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 STEROWANIE MOCĄ WYJŚCIOWĄ

Procedura doboru odpowiedniego sterowania
•	 wybór	typu	sterowania	wg	rodzaju	środowiska	i oczekiwanego	komfortu
•	 w zależności	od	liczby	konwektorów	i ich	mocy	na	wejściu	(zobacz:	kartę	katalogową	odpowiedniego	konwektora),	zdefiniowanie	cał-
kowitej	wymaganej	mocy	na	wejściu	oraz,	stosownie,	ustalenie	liczby	wymaganych	transformatorów

•	 postępowanie	zgodnie	ze	schematami	połączeń	dla	sterowania	przeznaczonego	zarówno	dla	środowiska	suchego,	jak	i mokrego

Przykłady doboru odpowiedniego sterowania

ZADANIE
POTRZEBUJEMY	WYBRAĆ	STEROWANIE	DLA	4-ECH	KONWEKTORÓW	ROZLOKOWANYCH	
WOKÓŁ	BASENU	KĄPIELOWEGO,	JAK	TO	POKAZANO	NA	RYSUNKU.

Typy konwektorów MINIB COIL KO: 2 x 2500 mm, 2 x 3000 mm

PROCEDURA
1. Wybór sterowania –	istnieją	2	rodzaje	urządzeń	sterujących	w środowisku	mokrym:	
A1	lub	E1.

	 Ze	względu	na	wymagany	większy	komfort,	wybieramy	E1.
2. Dobór transformatorów	–	obliczamy	elektryczną	moc	na	wejściu	poszczególnych	kon-
wektorów,	zgodnie	z przypisanymi	im	wartościami	(przypisane	im	wartości	można	zna-
leźć	w tabeli	dotyczącej	konkretnego	konwektora):	konwektor	nr	1	-	111	VA,	Nr	2	-	106	
VA,	Nr	3	-106	VA,	Nr	4	-	111	VA	=>	możemy	wybrać	spośród	następujących	typów	
transformatorów:	TT240-E1	i TT300-E1.

3. Dobór liczby transformatorów	–	suma	mocy	elektrycznej	na	wyjściu	poszczególnych	
konwektorów	pokazuje,	że	nie	wystarczy	jeden	transformator	i że	trzeba	będzie	wybrać	
spośród	następujących	kombinacji:	Nr	1	+	Nr	2	=	217VA,	Nr	3	+	Nr	4	=	217VA,	Nr	1	
+	Nr	4	=	222VA,	Nr	2	+	Nr	3	=	212VA	=>	decydujemy	się	na	wybór	2	transforma-
torów	TT240-E1	i kombinację	konwektorów:	Nr	1	+	Nr	2	oraz	Nr	3	+	Nr	4.

4. Kolejny krok,	to	zamówienie	wszystkich	elementów	sterujących	–	standardowa	dosta-
wa	dla	zamówienia:	1	x	sterowanie	E1	z transformatorem	(1	x	termostat	TH0108,	panel	
sterowniczy	E1,	transformator	TT240-E1,	kabel	połączeniowy)	+	dodatkowe	zamówie-
nie:	1	x	TT240-E1	+	panel	sterowniczy	+	kabel	połączeniowy.

ZADANIE
POTRZEBUJEMY	WYBRAĆ	STEROWANIE	DLA	KONWEKTORÓW	W POKOJACH

Typy konwektorów MINIB COIL T80: 2 x 2500 mm, 1 x 3000 mm, 6 x 1000 mm 
i MINIB COIL KT: 1 x 2000 mm i 3 x 3000 mm

PROCEDURA
1.	 Wybór sterowania –	możemy	wybrać	spośród	trzech	rodzajów	sterowania	przeznaczonego	do	pracy	w środowisku	suchym:	EB-A,	EB-
B,	i EB-C.	Wybieramy	sterowanie	EB-C,	gdyż	zależy	nam	na	możliwości	wybierania	maksymalnej	prędkości	wentylatora	z jednoczesną	
możliwością	wybrania	–	dla	większego	komfortu	–	trybu	automatycznego.

2. Dobór transformatorów	 -	 obliczamy	 elektryczną	moc	 na	wejściu	 poszczególnych	 konwektorów,	 zgodnie	 z  przypisanymi	 im	
wartościami	(przypisane	im	wartości	można	znaleźć	w tabeli	dotyczącej	konkretnego	konwektora):	konwektor	T80	2500	mm	=	
12VA,	tj.	2	x	12	=	24VA,	konwektor	T80	3000	mm	=	16VA,	tj.	1	x	16	=	16VA,	konwektor	T80	1000	mm	=	4VA,	tj.	6	x	4	=	
24VA,	konwektor	KT	2000	mm	=	36VA,	tj.	1	x	36	=	36VA,	konwektor	KT	3000	mm	=	48,	tj.	3	x	48	=	144VA	=>	całkowita	
moc	na	wyjściu	konwektorów	T80	wynosi	64VA,	a konwektorów	KT	-	180VA.

3.	 Dobór liczby transformatorów	–	transformatory	zostały	wybrane	z 20%-ową	rezerwą	mocy	wyjściowej	w związku	z możliwością	
zaistnienia	strat	przesyłowych	w zależności	od	długości	przewodu	(do	15	m),	tj.	T80	64VA	+	20%	=	77VA	razem	i KT	180VA	+	20%	
=	216VA	razem;	zużycie	prądu	przez	wszystkie	konwektory	zostało	wyliczone	na	wartość	293VA.	Mamy	wybór:	albo	1x	TT300	–	kon-
wektory	są	w jednym	pomieszczeniu	albo	1xTT100	dla	konwektorów	T80	(77VA)	w jednym	pomieszczeniu	i 1xTT240	dla	konwektorów	
KT	(216VA)	w drugim	pomieszczeniu.

4.	 Kolejny krok,	to	zamówienie	wszystkich	elementów	sterujących	-	standardowa	dostawa	dla	zamówienia:	sterowanie	1	x	EB-C	z trans-
formatorem	(1	x	 termostat	TH0482,	 transformator	TT300)	albo	 (gdy	użyte	mają	być	dwa	transformatory)	2	 (1)	x	sterowanie	EB-C	
z transformatorami	(2(1)	x	termostat	TH0482,	1x	transformator	TT100	i 1x	transformator	TT240).


