
System utrzymania temperatury 
ciep∆ej wody u†ytkowej
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• Niezawodne przewody samoregulujåce
• Bie†åca, ciep∆a woda w ka†dym punkcie czerpalnym
• Nie ma potrzeby stosowania rur powrotnych: obni†one 

zu†ycie energii i oszczædno∂ç miejsca
• System bezobs∆ugowy: brak pompy cyrkulacyjnej
• ˆatwe projektowanie: nie ma potrzeby 

wykonywania obliczeµ spadku ci∂nienia
• Prosty monta†: system z∆åczy RayClic

Efektywne wykorzystanie energii:
• HWAT-L: 7 W/m przy temp. 45°C
• HWAT-M: 9 W/m przy temp. 55°C
• HWAT-R: 12 W/m przy temp. 70°C

Dodatkowa oszczædno∂ç 
energii po zainstalowaniu 
regulatora HWAT-ECO

Przewód grzejny
(HWAT-L, M lub R)

Trójnik ∆åczeniowy 
(RayClic-T-02)

Trójnik ∆åczeniowy 
(RayClic-T-02)

Regulator temperatury 
(HWAT-ECO)

Wy∆åcznik ró†nicowo-
prådowy (30 mA),

wy∆åcznik nadmiarowy
(typ C)

Puszka przy∆åczeniowa

Zestaw zakoµczeniowy
wype∆niony †elem 
(RayClic-E-02)

Zestaw zasilajåco-przy∆åczeniowy
(RayClic-CE-02)

Czujnik temperatury 
(w zestawie z HWAT-ECO)
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Przewodnik projektowania, urzådzenia sterujåce i akcesoria

1. Zastosowanie Optymalne utrzymywanie temperatury wody u†ytkowej w domkach 
jednorodzinnych, mieszkaniach, biurach, hotelach, szpitalach, 
o∂rodkach sportowych, …

Typ przewodu grzejnego HWAT-L HWAT-M HWAT-R

Utrzymywana temperatura zwykle 45°C zwykle 55°C zmienna w zakresie 50-70°C

Maks. temperatura ekspozycji 65°C 65°C 85°C

Kolor zewnætrznej pow∆oki †ó∆ty pomaraµczowy czerwony

Sterownik HWAT-ECO – zalecany niezbædny

Zegar sterujåcy QWT-04 zalecany – –

Dezynfekcja termiczna Mo†liwo∂ç termicznego 
zwalczania bakterii 
Legionella a† do punktów 
czerpalnych

2. Budowa przewodu grzejnego HWAT-L/R/M

1. Miedziana †y∆a przewodzåca (1,2 mm2)
2. Samoregulujåcy element grzewczy
3. Izolacja wykonana z modyfikowanej poliolefiny
4. Warstwa laminowanej folii aluminiowej
5. Ochronny ocynowany oplot miedziany
6. P∆aszcz ochronny wykonany z modyfikowanej poliolefiny

Dane techniczne: strona 63

3. D∆ugo∂ç przewodu grzejnego • Przewód grzejny montowany jest w linii prostej na instalacji rurowej
• Mo†na go prowadziç a† do punktów czerpalnych

ˆåczna d∆ugo∂ç rur przeznaczonych do ogrzewania pomocniczego
+ ok. 0,3 m na z∆åcze
+ ok. 1,0 m na trójnik ∆åczeniowy
+ ok. 1,2 m na czwórnik ∆åczeniowy
= wymagana d∆ugo∂ç przewodu grzejnego

4. Grubo∂ç izolacji Wymiar rury (mm) 15 22 28 35 42 54

Grubo∂ç izolacji (mm) 20 20 25 30 40 50
Temperatura otoczenia: 18°C
Wspó∆czynnik przewodno∂ci cieplnej λ = 0,035 W/(m.K)
Informacje na temat materia∆ów izolacyjnych o innym wspó∆czynniku przewo-
dzenia ciep∆a mo†na uzyskaç u przedstawiciela firmy Tyco Thermal Controls.

5. Zabezpieczenia elektryczne • ˆåczna d∆ugo∂ç przewodu grzejnego pozwala okre∂liç liczbæ i rozmiar 
wy∆åczników nadmiarowych

• Wymagany wy∆åcznik ró†nicowoprådowy: 30 mA
• Instalacja zasilajåca przewody grzejne zgodna z miejscowymi przepisami
• Pod∆åczenie zasilania powinno zostaç wykonane przez elektryka z 

uprawnieniami

Wy∆åcznik nadmiarowy (typ C): maksymalnå d∆ugo∂ç obwodu grzewczego
wyliczono w oparciu o minimalnå temperaturæ rozruchowå +12°C, 230
Vac.

HWAT-L HWAT-M HWAT-R 
10 A 80 m 50m 50 m
13 A 110 m 65 m 65 m
16 A 140 m 80 m 80 m
20 A 180 m 100 m 100 m

1 2 3

654



6. Sterowniki HWAT-ECO (wersja 2) Elektroniczny regulator temperatury z 
wbudowanym zegarem
• Dziewiæç specjalnych programów 

dla ró†nych typów budynków
• Monitorowanie temperatury kot∆a
• Przycisk urlopowy
• Zabezpieczenie has∆em
• Prosty interfejs u†ytkownika
• Zgodny z przewodami grzejnymi 

HWAT-L/M/R
• Interfejs BMS
• Styki przekaΩnika sygnalizacji 

alarmowej
• Nr katalogowy: 875270-000

Dane techniczne: strona 9
Schemat po∆åczeµ elektrycznych:
strona 53

QWT-04 Wstæpnie zaprogramowany, 
dwukana∆owy zegar sterujåcy z 
mo†liwo∂ciå programowania 
7-dniowego.
• Nr katalogowy: 975785-000

Dane techniczne: strona 8

HARD-70 Pokrywa maskujåca z∆åcza zegara 
QWT-04.
• Nr katalogowy: 542470-000

7. Osprzæt RayClic-CE-02 Zestaw zasilajåco-przy∆åczeniowy dla 
jednego przewodu grzejnego z 
1,5-metrowym przewodem zasila-
jåcym
• Zestaw zakoµczeniowy i wspornik
• Stopieµ ochrony IP 68
• Nr katalogowy: 235422-000

RayClic-T-02 Trójnik ∆åczeniowy
• Z∆åcze umo†liwiajåce po∆åczenie  

3 przewodøw grzejnych
• Zestaw zakoµczeniowy i wspornik
• Stopieµ ochrony IP 68
• Nr katalogowy: 441524-000

RayClic-PT-02 Trójnik ∆åczeniowy z przewodem 
zasilajåcym
• Po∆åczenie 3 przewodøw grzejnych

z 1,5-metrowym przewodem 
zasilajåcym

• 3 zestawy zakoµczeniowe i
1 wspornik

• Stopieµ ochrony IP 68
• Nr katalogowy: 636284-000
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RayClic-S-02 Zestaw po∆åczeniowy dla dwóch 
przewodów grzejnych
• Z∆åcze umo†liwiajåce po∆åczenie 

dwóch przewodów grzejnych 
1 wspornik

• Stopieµ ochrony IP 68
• Nr katalogowy: 364855-000

RayClic-PS-02 Zestaw zasilajåco-przy∆åczeniowy dla 
dwóch przewodów grzejnych z prze-
wodem zasilajåcym
• Z∆åcze umo†liwiajåce po∆åczenie 

dwóch przewodów grzejnych i 
1,5-metrowego przewodu zasila-
jåcego

• 2 zestawy zakoµczeniowe i 
1 wspornik

• Stopieµ ochrony IP 68
• Nr katalogowy: 716976-000

RayClic-X-02 Czwórnik ∆åczeniowy
• Z∆åcze umo†liwiajåce po∆åczenie  

4 przewodów grzejnych
• 2 zestawy zakoµczeniowe i

1 wspornik
• Stopieµ ochrony IP 68
• Nr katalogowy: 001013-000

RayClic-E-02 Zestaw zakoµczeniowy wype∆niony 
†elem
• Do rozbudowy systemu (nale†y 

zamawiaç oddzielnie)
• Stopieµ ochrony IP 68
• Nr katalogowy: 224727-000

KBL-10 Opaski kablowe
• Paczka 100 sztuk potrzebna mniej 

wiæcej na 30 m instalacji rurowej
• D∆ugo∂ç: 370 mm
• Odporne na temperaturæ i 

promieniowanie UV
• Nr katalogowy: 102823-000
W przypadku rur z tworzywa sztucz-
nego nale†y stosowaç ta∂mæ ATE-180

GT-66 Ta∂ma na bazie w∆ókna szklanego 
odporna na wysokå temperaturæ
• Odporna na temperatury do 130°C
• 20-metrowa rolka wystarcza na ok. 

20 m instalacji rurowej
• Nr katalogowy: C77220-000
W przypadku rur z tworzywa sztucz-
nego nale†y stosowaç ta∂mæ 
ATE-180

ATE-180 Aluminiowa ta∂ma samoprzylepna
• Odporna na temperatury do 150°C
• 55-metrowa rolka wystarcza na ok. 

50 m instalacji rurowej
• Nr katalogowy: 846243-000
W przypadku rur z tworzywa sztucz-
nego: ta∂mæ aluminiowå nale†y
nakleiç na ca∆ej d∆ugo∂ci przewodu
grzejnego
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IEK-20-M (dla HWAT-L, -M) Zestaw wej∂cia pod izolacjæ
IEK-25-04 (dla HWAT-R) • Zestaw umo†liwia wprowadzenie 

przewodu grzejnego pod metalowy 
p∆aszcz ochronny

• Sk∆ada siæ z: blaszki mocujåcej, 
d∆awika M20 lub M25 oraz uszczelki

• Nr katalogowy IEK-20-M: 
1244-000965

• Nr katalogowy IEK-25-04: 
332523-000

ETL-PL Naklejka informacyjna systemu 
ogrzewania elektrycznego
• Nale†y jå umieszczaç w odstæpach 

5-metrowych na powierzchni 
instalacji rurowej

• Nr katalogowy: 258203-000

Zegar sterujåcy QWT-04

Rozmieszczenie elementów
sterujåcych i kontrolnych

Dane techniczne Numer katalogowy Zegar sterujåcy QWT-04

Pokrywa maskujåca HARD-70
z∆åcza zegara AC 110-240 V, +10% –15%, 50/60 Hz

Programowanie dzieµ/tydzieµ
Przedzia∆y czasowe prze∆åczajåce 140 na tydzieµ

20 nastaw wspólnych dla obu 
kana∆ów (jedno ustawienie mo†na 
przyporzådkowaç do jednego lub kilku
dni bez pomniejszania ilo∂ci pamiæci)

Minimalny krok programatora 1 minuta
Kana∆y 2
Parametry prze∆åcznika 1 selektor o stykach beznapiæciowych

na kana∆ 16 A, 250 Vac
Rezerwowe zasilanie bateryjne ponad 3 lata dziæki zastosowaniu 

baterii litowej
Pobór mocy < 1 VA
Dok∆adno∂ç ± 1 sek. / dzieµ w temp. 25°C
Temperatura pracy i sk∆adowania –10°C do +50°C
Materia∆ ABS Cycolac i ABS PC Cicoloy
Stopieµ ochrony IP 40  Waga 190 g
Sposób zamocowania Na szynie DIN
Zaciski Przekrój przewodów: od 1 do 4 mm2

A. Wybór trybu pracy 
(prze∆åcznik suwakowy)

= Ustawienie godziny
C1 = Kana∆ programowania 1
C2 = Kana∆ programowania 2
AUTO = normalny tryb pracy
MANU = tryb ræczny w∆åczony na 

sta∆e lub czasowo (od 1 
godziny do 27 dni)

B. Wybór dnia
C. Zerowanie
D. Enter (potwierdzenie ustawieµ)
E / F. Nastawa godzin i minut
G. Wˆ/WYˆ
H. Pole dni tygodnia
I. Pole godziny
J. Stan kana∆ów 1 + 2

Kana∆ 1 lewy
Kana∆ 2 prawy

C 1
C 2
AUTO
MANU

ON

OFF

1 2 3 4 5 6 7
on

off + enter

res

J

A

B

CDEFG

H

I

(Wymiary w mm)

OGRZEWANIE
ELEKTRYCZNE
R System HWAT
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Regulator temperatury HWAT-ECO (wersja 2)

Rozmieszczenie elementów A W∆åczone zasilanie (zielona dioda LED)
sterujåcych i kontrolnych B W∆åczone zasilanie przewodu grzejnego (zielona dioda LED)

C Dezynfekcja termiczna bakterii Legionella (zielona dioda LED) – 
przewód grzejny zasilany w 100% - zwiækszone ryzyko poparzenia

D Temperatura podtrzymania obni†ona w wyniku spadku temperatury na kotle 
(zielona dioda LED) – temperatura kot∆a jest ni†sza od przewidywanej.

E B∆åd (czerwona dioda LED)
Zmiana wyboru menu lub pozycji kursora

Escape, backspace lub NIE

Potwierdzenie wyboru, nowa warto∂ç lub TAK

Dane techniczne Opis wyrobu HWAT-ECO
Zastosowanie Tylko do przewodów grzejnych

HWAT-L/M/R
Nastawy temperatury utrzymania 41°C do 65°C, w maks. 48 blokach

zegara sterujåcego na dzieµ
Napiæcie robocze 230 Vac (+10%, –10%), 50 Hz
Pråd prze∆åczania 20 A / AC 230 V
Wewnætrzny pobór mocy 2,5 W
Wy∆åcznik nadmiarowy Maks. 20 A, z charakterystykå C
Wej∂cie na przewód zasilajåcy 1,5 - 4 mm2 tylko dla sta∆ych
o przekroju po∆åczeµ elektrycznych
Wej∂cie na przewód pomocniczy o Do 16 AWG (1,3 mm2)
przekroju
Waga 880 g
Sposób monta†u Monta† ∂cienny za pomocå dwóch

wkrætów lub monta† na szynie DIN 
Wpusty kablowe (wej∂cia) 2 x M20 i 1 x PG13.5 z 3 wej∂ciami

na przewody zewnætrzne 3-5 mm
Stopieµ ochrony IP 54
Temperatura otoczenia 0°C do 40°C
Materia∆ obudowy ABS
Temperatura wewnætrzna, przy której 85°C
uruchamiany jest sygna∆ alarmowy
Kabel master/slave 2-†y∆owa skrætka o maks. przekroju

†y∆y 1,3 mm2 i izolacji 500 V
Master/Slave Urzådzenie Master wybierane jest w

regulatorze, mo†na pod∆åczyç do 
8 urzådzeµ Slave

Interfejs BMS 0 - 10 Vdc
Styki przekaΩnika sygnalizacji alarmowej Maks. 24 Vdc lub 24 Vac, beznapiæciowe 1 A
Czujnik temperatury kot∆a KTY 81-210
Korekcyjny wspó∆czynnik mocy 60% do 140% (dok∆adne ustawianie 

temperatury utrzymania)
Czas podtrzymania zegara 8 godzin ±10%
Dok∆adno∂ç zegara ±10 minut w ciågu roku
Zegar czasu rzeczywistego Automatyczna korekta ustawieµ przy 

przechodzeniu na czas letni/zimowy 
oraz w przypadku lat przestæpnych

Parametry przechowywane w Wszystkie parametry za wyjåtkiem 
pamiæci nieulotnej daty i godziny
Atest VDE zgodny z normå EN 60730
Zgodno∂ç elektromagnetyczna Zgodno∂ç z normå EN 50081-1/2 w 

przypadku emisji i z normå 
EN 50082-1/2 w przypadku odporno∂ci 

W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeµstwa i ochrony przeciwpo†arowej, firma Tyco Thermal Controls wymaga sto-
sowania wy∆åczników ró†nicowych 30 mA oraz wy∆åczników nadmiarowych o charakterystyce C.

Urzådzenie zgodne jest z normå IEC1000-3-3 (migotanie), je†eli zosta∆o zainstalowane zgodnie z czæ∂ciå 3 normy VDE 0838. Aby unik-
nåç migotania nale†y zainstalowaç urzådzenie w taki sposób, aby przy warto∂ci prådu odpowiadajåcej temperaturze rozruchowej systemu
(maks. 20 A na obwód grzewczy) spadek napiæcia nie przekracza∆ 1% na zasilaczu ochronnika przepiæciowego (zwykle podzespó∆).

A B C D E

165

85

70

85

(Wymiary w mm)
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Program Regulator HWAT-ECO posiada 9 programów czasowo-temperaturowych 
przeznaczonych dla ró†nych typów budynków. Programy oparte så na naszym 
d∆ugoletnim do∂wiadczeniu w zakresie zapewnienia wygody obs∆ugi i 
oszczædno∂ci energii. Do wprowadzania zmian przez u†ytkownika w 
oprogramowaniu mo†na wykorzystaç program Edit timer (Edycja zegara 
sterujåcego).

Nazwa programu Typ budynku
Program 0 Sta∆a temperatura (±55°C)
Program 1 Blok mieszkalny
Program 2 Dom jednorodzinny
Program 3 Wiæzienie / koszary
Program 4 Szpital
Program 5 Prywatna klinika
Program 6 Hotel
Program 7 O∂rodek sportowy / p∆ywalnia
Program 8 Sanatorium

Dodatkowo u†ytkownik mo†e Temperatura mo†e siæ zmieniaç w
stworzyç w∆asne programy przedzia∆ach pó∆godzinnych i mo†e 

przyjmowaç dowolnå warto∂ç 
spo∂ród: OFF (wy∆åczona), economic 
t° (ekonomiczna), maintain t° 
(utrzymania) oraz legionella 
prevention (zwalczanie bakterii 
Legionella) (zasilanie 100%, 
podwy†szone ryzyko poparzenia)




