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Na podstawie toku doboru grzejnika  
przedstawionego na stronie 40 dobrano  
grzejnik  VKN1-6,5/17/165  który  przy  napię-
ciu zasilającym wentylator 3,9 V osiąga moc 
682  W.  Temperatura  schłodzenia  czynnika 
grzewczego wynosi Δt=10°C

1. Korzystając z osi dla temperatury  
schłodzenia 10°C należy poprowa-
dzić  pionową  linię  od  mocy  grzewczej  
0,68 kW do miejsca przecięcia z ukośną  
linią  reprezentującą  długość  grzejnika 
Lk=1650 mm.

2. Należy poprowadzić poziomą linię  
i odczytać stratę ciśnienia Δp=1,55 kPa.

Tok doboru zasilacza:

1. Korzystając z tabel zamieszczonych  
w katalogu należy określić maksymalną 
moc elektryczną wentylatora dobra-
nego  grzejnika.  Dobór  na  moc  niższą  
niż maksymalna będzie objawiać się 
wyłączaniem się wentylatorów przy 
zwiększaniu biegu pracy oraz może 
doprowadzić  do  uszkodzenia  zasilacza 
oraz silnika wentylatora.

Maksymalny pobór mocy elektrycz-
nej  oraz  maksymalne  natężenie  prądu  
należy odczytać dla trybu pracy Boost.

2. korzystając  z  karty  technicznej  dobra-
nego siłownika należy określić jego 
maksymalną moc elektryczną – dla si-
łownika VERSST24 jest to 4,8 W / 0,2 A.

3. korzystając z karty technicznej  
dobranego  regulatora  należy  określić 
jego  maksymalną  moc  elektryczną  – 
dla  regulatorów  VER-24  oraz  VER-24S 
jest to 1,3 W / 0,06 A.

4. kolejnym krokiem jest zsumowa-
nie wartości maksymalnych mocy  
oraz  obciążeń  uwzględniając  krotność 
występowania danych urządzeń.

5. po  wykonaniu  obliczeń  należy  dobrać 
jak  najmniejszy  zasilacz  zapewniający 
wymaganą moc elektryczną.

Przykład:

Na podstawie zapotrzebowania na moc 
grzewczą,  w  jednym  pomieszczeniu  zostały 
dobrane 3 grzejniki:
• 1 x VKN1-6,5/17/125,
• 2 x VKN1-6,5/17/165.

Dodatkowo zostały dobrane 3 siłowniki  
termiczne VERSST24 oraz 1 regulator  
VER-24.

Korzystając z danych elektrycznych  
grzejników VKN1 zawartych na str. 9  
oraz dokumentacji akcesoriów regulacyj-
nych odczytano:

STEROWANIE PRACĄ GRZEJNIKA VKN5

Typ urządzenia Maksymalna moc elektryczna Maksymalny prąd

1 x Grzejnik z wentylatorem VKN1-6,5/17/125 1 x 9,2 W 1 x 0,38 A

2 x Grzejnik z wentylatorem VKN1-6,5/17/165 2 x 12 W 2 x 0,5 A

Siłownik termiczny VERSST24 3 x 4,8 W 3 x 0,2 A

Regulator VER-24 1 x 1,3 W 1 x 0,06 A

Suma: 48,9 W 2,04 A

Dobrano zasilacz Z060W 24VDC (60 W / 2,5 A)

STRATY CIŚNIENIA
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Regulacja grzejników kanałowych z wentylatorem 
odbywa  się  w  sposób  automatyczny  za  pomocą 
regulatora pomieszczeniowego i siłownika ter-
micznego.  Regulator,  za  pomocą  wbudowanego 
czujnika,  dokonuje  pomiaru  temperatury  w  po-
mieszczeniu  i  utrzymuje  jej  wartość  na  poziomie 
wartości  zadanej.  Wysoka  precyzja  regulacji  jest 
możliwa dzięki jednoczesnemu, w pełni zautoma-
tyzowanemu sterowaniu zarówno 2-położenio-
wym siłownikiem zaworu, jak i silnikiem wentyla-
tora. 

Do poprawnego działania grzejnika kanałowe-
go z wentylatorem wymagany jest regulator  
pomieszczeniowy, siłownik termiczny montowany 
na  zaworze  termostatycznym  oraz  zasilacz  24  V 
DC dobrany zgodnie z charakterystyką elektrycz-
ną montowanych grzejników. 

Regulator  pomieszczeniowy  zgodnie  z  przedsta-
wionym  schematem  należy  połączyć  z  wentyla-
torem  grzejnika  oraz  siłownikiem  montowanym  
na zaworze termostatycznym. Zalecany typ  
okablowania w układzie regulacyjnym to LIY  
lub LIYCY. Z uwagi na wbudowany czujnik tempe-

ratury,  regulatora  pomieszczeniowego  nie  należy 
zabudowywać bądź zasłaniać meblami lub innymi 
elementami wystroju wnętrza.

Możliwe  jest  także  podłączenie  kilku  grzejników  
z  wentylatorem  do  jednego  regulatora.  W  tym 
celu należy odpowiednio wyznaczyć strefy grzew-
cze - tak aby ilość silników wentylatorów w strefe 
nie przekroczyła 12 sztuk, czyli górnej granicy  
obciążalności regulatorów VER-24 i VER-24S. 
Szczegółowe  dane  elektryczne  zostały  przedsta-
wione w poszczególnych rozdziałach katalogu.

Firma  Verano  posiada  w  swojej  ofercie  zasilacze 
230  V  AC  /  24  V  DC  montowane  na  szynie  DIN  
w  szafce  lub  rozdzielni  elektrycznej.  Przykłado-
wy tok doboru zasilacza został przedstawiony  
na stronie 41. Zasilacz powinien zostać zabezpie-
czony  odpowiednim  wyłącznikiem  nadprądowym 
dodatkowo pozwalającym na wyłączenie zasilania 
podczas prowadzenia prac serwisowych. 

UWAGA! 

Podłączenia  elektryczne  mogą  wykonywać  tylko 
osoby  z  odpowiednimi  uprawnieniami  elektrycz-
nymi SEP i przestrzegając odpowiednich norm 
PN.  Napięcie  zasilające  można  włączyć  dopiero  
po  sprawdzeniu  poprawności  całego  schematu 
podłączeniowego. 

Z  uwagi  na  zastosowanie  bezpiecznych  wentyla-
torów niskonapięciowych, grzejniki należy zasilać 
jedynie napięciem 24 V DC. Zabrania się zasilania 
grzejnika bezpośrednio z sieci o napięciu 230 V AC.

SCHEMATY PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKÓW VKN

Przykładowy schemat podłączeniowy jednego lub kilku grzejników kanałowych z wentylatorem 
z wykorzystaniem pojedynczego regulatorapomieszczeniowego oraz siłowników ON/OFF typu NC
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