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rys. 1.1

1. Założyć element montażowy „b” na trzpień 
zaworu i wkręcić do zaworu śrubę blokującą 
„c” (rys. 1).

2. Ustawić zawór mieszający na „50% 
otwarcia”, to jest tak, by środek jego 
zwieradła znajdował się dokładnie  
w połowie, pomiędzy wlotem wody gorącej  
i wlotem wody zimnej w zaworze 
3-drogowym (rys. 2.1) lub dokładnie w osi 
wyjścia na instalacje oraz powrotu do kotła 
w zaworze 4-drogowym (rys. 2.2).

3. Zdjąć pokrywkę ze skalą z pokrętła i nasunąć 

regulator na zawór tak, by śruba blokująca 
znalazła się wewnątrz jednego z kilku 
rowków na tylnej ścianie regulatora.

4. Wkręcić śrubę „h”mocującą regulator na 
zaworze (rys. 1).

5. Wybrać jedną z dołączonych pokrywek 
ze skalą „e” odpowiednią do kierunku 
zamykania zaworu i umieścić ją na pokrętle 
regulatora.

6. Podłączyć urządzenie do zasilania (rys. 4).

1. Na trzpień zaworu mieszającego założyć 
element montażowy „b” i wkręcić do 
zaworu śrubę blokującą „c” (rys. 1).  
W wypadku zaworów ARV AFRISO,  
(a także większości innych zaworów mie-
szających) znacznik „a” elementu monta-
żowego pokrywa się ze spłaszczeniem na 
trzpieniu zaworu i jednocześnie wskazuje 
środek zwieradła wewnątrz zaworu  
(rys. 2.1). Aby wkręcić śrubę blokującą do 
zaworów ARV o rozmiarach DN40 i DN50, 
należy najpierw wykręcić jedną ze śrub 
mocujących korpus (rys. 1.1).

2.   
Najpierw należy ustalić wlot wody gorącej 
oraz wlot wody zimnej zamontowanego 
w instalacji grzewczej zaworu (zwiera-
dło zaworu, w trakcie jego eksploatacji, 
powinno się poruszać w zakresie 90° 
pomiędzy wlotem wody gorącej,  
a wlotem wody zimnej). Następnie usta-
wić zwieradło dokładnie pośrodku, pomię-
dzy wlotem wody gorącej i wlotem wody 
zimnej, na „50% otwarcia” (rys. 2.1).  
Warto też na tym etapie określić kierunek 
zamykania zaworu (zamykanie dopływu 
wody gorącej).  
4-drogowy zawór mieszający:  
Ustalić zakres pracy zwieradła zaworu 
mieszającego. Najpierw należy ustalić wlot 
wody zasilającej z kotła, wyjście wody na 
instalację, powrót wody z instalacji oraz 
powrót wody do kotła. Następnie usta-
wić zwieradło dokładnie w osi wyjścia na 
instalację oraz powrotu do kotła (rys. 2.2). 
Odpowiada to otwarciu zaworu „na 50%”  
Zwieradło powinno pracować w zakresie 
+/- 45° od tego położenia.

3. Nałożyć regulator na zawór. Budowa regu-
latora umożliwia jego montaż na zaworze  
w dowolnej pozycji (rys. 3). Element wska-
zujący niebieskiego pierścienia „g”  
(rys. 1) powinien być ustawiony w górę. 
Jeżeli po założeniu regulatora na zawór 
element ten znajduje się w innej pozycji,  
należy wyciągnąć pokrętło, zdemontować 
niebieski pierścień i założyć go ponownie 
elementem wskazującym do góry.  
   

Następnie założyć pokrętło (dwa wcięcia 
na obwodzie pokrętła powinny się znajdo-
wać w poziomie) i wkręcić śrubę mocującą 
„h” (rys. 1).

4. Wybrać odpowiednią skalę „e”. Do zesta-
wu regulatora dołączono dwie skale:  
„od 0 do 10” oraz „od 10 do 0”. Należy je 
przyłożyć do zaworu i wybrać tę skalę,  
w której „0” będzie się pokrywało  
z wlotem wody zimnej, a jednocześnie 
„10” będzie się pokrywało z wlotem wody 
gorącej tak, jak to pokazano na (rys. 2.1.) 
Do wyboru skali, można się też posłużyć 
inną, prostą regułą:  
   Jeżeli zamykanie zaworu będzie się 
odbywało w prawo (zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara), wybieramy skalę  
„od 0 do 10”.  
   Jeżeli zamykanie zaworu będzie się 
odbywało w lewo (odwrotnie do ruchu 
wskazówek zegara), wybieramy skalę  
„od 10 do 0”.

5. Wybraną w p. 4 skalę nałożyć na pokrętło. 
Niebieski wskaźnik powinien pokazy-
wać pozycję „5” na skali. Jeżeli wskaźnik 
pokazuje inną pozycję, oznacza to, że 
nieprawidłowo została założona pokrywka 
ze skalą. Należy w takim wypadku wrócić 
do p. 4.

6. Zamontować czujnik temperatury na prze-
wodzie wody zmieszanej. Czujnik wpro-
wadzić do wcześniej przygotowanej tulei 
montażowej lub zamontować bezpośred-
nio na przewodzie za pomocą zestawu do 
montażu czujnika, dostarczanego wraz  
z urządzeniem. Czujnik zamontować 
na rurze dobrze przewodzącej ciepło, 
a następnie szczelnie zaizolować, aby 
uniknąć wpływu temperatury zewnętrznej 
(rys. 5).

7. Podłączyć urządzenie do zasilania przy 
pomocy fabrycznie zamontowanej wtyczki 
(rys. 4). 
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stałotemperaturowy ACT 343
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UWAGA!

Poniższa instrukcja montażu i użytkowania dostępna jest na stronie internetowej  
www.afriso.pl  w zakładkach „Katalog produktów” oraz „Pomoc techniczna”.

OSTRZEŻENIE!

Regulator ACT może być instalowany, uruchamiany i demontowany tylko przez wyszkolony personel. 
Prace przy obwodach elektrycznych należy zlecać do wykonania wyłącznie wyszkolonemu i uprawnio-
nemu elektromonterowi.

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenie 
i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.

Regulator ACT pracuje pod napięciem sieci 230 V AC. Napięcie to może 
spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć.

Nie dopuszczać do kontaktu regulatora z wodą.

Przed otwarciem regulatora, należy odłączyć zasilanie.

Nie dokonywać żadnych przeróbek w regulatorze.

Montaż regulatora na zaworze mieszającym

Instrukcja montażu

Szczegółowy opis montażuINSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Regulator ACT ustawiony jest fabrycznie na 50% otwarcia (pozycja „5” skali na pokrętle). Aby regulator 
prawidłowo zamontować na zaworze, należy zawór mieszający ustawić również na 50% otwarcia.  
W tym celu, po zamontowaniu na trzpieniu zaworu elementu montażowego i wkręceniu śruby blokują-
cej, zwieradło zaworu należy ustawić dokładnie w połowie, pomiędzy dopływem wody gorącej i zimnej 
w zaworze 3-drogowym lub dokładnie w osi wyjścia na instalacje oraz powrotu do kotła w zaworze 
4-drogowym. Po takim ustawieniu zaworu mieszającego, zawór i regulator są przygotowane do mon-
tażu.

a znacznik

b element montażowy

c śruba blokująca

d regulator

e skala

f pokrętło

g niebieski pierścień  

      z elementem wskazującym

h śruba mocująca regulator

i śruba mocująca obudowę

j przełącznik pracy ręcznej
k panel dotykowy
l wyświetlacz

953 011 0004 3

AFRISO Sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55
fax 32 330 33 51
zok@afriso.pl
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3-drogowy zawór mieszający:

Pełną listę elementów montażowych do zaworów innych producentów można znaleźć w katalogu technicznym AFRISO dostępnym na www.afriso.pl
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temperatura zmierzona temperatura ustawiona

Grzanie

Naciśnij  przycisk

Tryb pracy

Kierunek otwierania zaworu

Dokładny opis nastawy znajduje się w punkcie: „Ustawienie regulatora” w niniejszej instrukcji montażu i użytkowania

Regulacja zaworu mieszającego 3-drogowego  
w celu utrzymania stałej temperatury wody na zasilaniu.

Regulacja zaworu mieszającego 3-drogowego w celu 
utrzymania stałej temperatury wody powracającej do 
kotła

Regulacja zaworu mieszającego 3-drogowego w celu 
utrzymania stałej temperatury wody zasilającej, za 
wymiennikiem ciepła

Regulacja zaworu mieszającego 4-drogowego w celu 
utrzymania stałej temperatury wody na zasilaniu wraz  
z utrzymaniem wymaganej temperatury wody powraca-
jącej do kotła.

Przytrzymaj 
przez 5 sek. 

przycisk

Temperatura 
zasilania

Chłodzenie

10 sek.

OKOK OKOK OK OK OK

Tryb pracy

Naciśnij 
przycisk

wsp. 
propor.

wsp. 
różnicz.

wsp. 
całk.

opóźnienie na 
zmianę kierunku

orientacja  
wyświetlacza

0-auto 
1-norm.

2- obr. 180O

c.d. menu

Funkcja antiblock zabezpiecza zawór przed zapieczeniem. Jeżeli urządzenie nie było włączane przez 7 dni, regulator zamyka i otwiera 
zawór mieszający.

funkcja antiblock
0-wł.
1-wył.

rys. 6rys. 3

Dane techniczne

Dopuszczenia i certyfikaty

Gwarancja Satysfakcja klienta

Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie

Konserwacja

Ustawienie regulatora

Regulator stałotemperaturowy ACT AFRISO nie wymaga czynności konserwacyjnych.

Regulator stałotemperaturowy ACT zgodny jest z dyrektywami unijnymi dotyczącymi sprzę-
tu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2006/95/WE), a także kompatybilności elektroma-
gnetycznej EMC (2004/108/WE) oraz dotyczącą ograniczenia użycia substancji niebezpiecz-
nych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS II (2011/65/WE). 

Regulator stałotemperaturowy ACT zgodny jest z normami: 
PN-EN 60730-1, PN-EN 60730-2-9, PN-EN 60730-2-11, PN-EN 60730-2-14,  
PN-EN 61000-6-1, PN-EN 61000-6-3

Do dokonywania wszelkich zmian w ustawieniach regulatora przeznaczony jest panel dotyko-
wy na obudowie regulatora „k” (rys. 1). 
Regulator ACT posiada funkcję wyświetlania temperatury zmierzonej lub ustawionej na 
wyświetlaczu „l”. Aby przełączyć na funkcję wyświetlania temperatury ustawionej należy 
nacisnąć przycisk ze strzałką w prawo (z plusem), na panelu dotykowym „k”, aż zacznie migać 
oznaczenie „t.1.” (oznaczenie z kropkami), żeby wrócić do funkcji wyświetlania temperatury 
zmierzonej nacisnąć przycisk strzałki w lewo (z minusem), aż zacznie migać oznaczenie „t1” 
(oznaczenie bez kropek), (rys. 6).
Po zamontowaniu regulatora na zaworze mieszającym przytrzymać przycisk „OK” przez ok. 
5 sekund, a następnie sprawdzić za pomocą strzałek czy: ustawiona temperatura zgadza 
się z wymaganą temperaturą na podmieszaniu, czy kierunek zamykania zaworu jest zgodny 
z pozycją zaworu mieszającego oraz czy jest ustawiony prawidłowy tryb pracy grzania lub 
chłodzenia (rys. 6). 
Jeżeli któryś z powyższych parametrów nie zgadza się, należy nacisnąć przycisk „OK” przy 
danym parametrze, a następnie za pomocą strzałek zmienić wartość parametru. Po dokonaniu 
zmian ponownie nacisnąć przycisk „OK”, żeby zapisać zmiany. Aby wyjść z MENU przytrzymać 
przycisk „OK” przez ok. 5 sek. 
Aby zresetować urządzenie i powrócić do nastaw fabrycznych, należy przytrzymać 2 strzałki 
na panelu dotykowym przez 20 sekund.

Producent udziela na urządzenie 36 mie-
sięcznej gwarancji, począwszy od daty zaku-
pu. Gwarancja traci ważność w wyniku doko-
nania samowolnych przeróbek lub instalacji 

niezgodnej z niniejszą instrukcją.

Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta 
jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji 
lub problemów z produktem, prosimy o kon-
takt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.

1. Odłączyć zasilanie urządzenia.
2. Zdemontować urządzenie.
3. W trosce o ochronę środowiska 

naturalnego nie wolno wyrzucać 
wyłączonego z eksploatacji urządze-
nia razem z nieposegregowanymi 

odpadami gospodarczymi. Urządzenie 
należy dostarczyć do odpowiedniego 
punktu złomowania.
Regulator ACT zbudowany jest z ma- 
teriałów, które można poddać recyklin-
gowi. pomarańczowa 

(kierunek obrotu w lewo)

RESET 
(przytrzymać przez 20 sek.)

pomarańczowa
(kierunek obrotu w prawo)

czerwona
(wystąpił błąd)

Parametr Wartość

Moment obrotowy 6 Nm

Zakres nastawy temperatury 0 ÷ 99ºC

Kąt obrotu 90°

Czas obrotu o 90° 120 s

Napięcie zasilania 230 V AC

Zakres temperatury otoczenia 5 ÷ 85°C

Pobór mocy 1,5 VA

Stopień ochronności obudowy IP42

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 84 × 102 × 90 mm

Waga 492 g

Materiał obudowy czarny, PC

Tryb pracy grzanie lub chłodzenie

Długość przewodu zasilającego 2 m, zakończony wtyczką 

Długość przewodu czujnika 1 m, adapter przylgowy w zestawie

Wymiary termoelementu 50 x ø6 mm

Algorytm sterowania PIDUżytkowanie regulatora

1. Tryb pracy regulatora 
Ustawia się za pomocą przełącznika pracy 
ręcznej „j” (rys. 1).

Automatyczny tryb pracy:
Jeżeli przełącznik „j” znajduje się 
w pozycji regulator pracuje w trybie 
automatycznym.

Ręczny tryb pracy:
Jeżeli przełącznik „j” znajduje się w pozycji 

regulator pracuje w trybie ręcznym.
2. Sygnalizacja przy pomocy diod 

sygnalizacyjnych (LED)
Regulator posiada na obudowie 3 diody  
sygnalizacyjne (LED). Skrajne diody 

wskazują kierunek obracania się regulatora. 
Środkowa dioda informuje o błędzie. 

3. Położenie pokrętła ze skalą
Po zamontowaniu regulatora na zaworze 
mieszającym i prawidłowym wyborze skali, 
pozycja „0” będzie oznaczała całkowite 
zamknięcie zaworu (zamknięcie dopływu 
wody gorącej), a pozycja „10” będzie 
oznaczała całkowite otwarcie zaworu 
(otwarcie dopływu wody gorącej). Każda 
inna pozycja na skali będzie oznaczała 
procentowy stopień otwarcia zaworu  
(np. pozycja „4” będzie oznaczała otwarcie 
zaworu w 40%).

23
0 

V 
AC

rys. 5 Schematy aplikacyjne

1 m

2 m
Po naciśnięciu strzałki w prawo (plus) lub strzałki w lewo (minus) miga na zmianę  
parametr „t.1.”- temperatura zmierzona lub „t.1.” - temperatura ustawiona. Po upływie  
kilkunastu sekund ustawienia przestają migać, a regulator wyświetla już tylko wartość  
temperatury zmierzonej lub ustawionej w oC.

rys. 4
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