
 

 

 

Schematy elektryczne i hydrauliczne zewnętrznych 

sterowników dla kotłów na pelet. 

 

 
  



 
 

Dokument firmy WENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane materiały są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie 
merytoryczne: W. Stefańczyk.                                                                                                                      
 

RT 208CW - rozbudowany sterownik obsługi CWU dla kotłów RED Compact / Selecta. 

Schemat instalacji jest wyłącznie poglądowy. Zawór ochrony powrotu należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta danego kotła.  

UWAGA: Wejdź do menu kotła. Menu -> ustawienia -> Konfiguracja instalacji, zmień ustawienie z 03 na 02. 

Pompa  

w kotle 



 
 

Dokument firmy WENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane materiały są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie 
merytoryczne: W. Stefańczyk.                                                                                                                      
 

UMS 4PS – moduł pogodowy bez stałej pracy pompy (oferowanej przez sterownik) z względu na niską pojemność wodną kotła. 

Schemat instalacji jest wyłącznie poglądowy. Zawór ochrony powrotu należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta danego kotła. 

 

Pompa  

w kotle 



 
 

Dokument firmy WENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane materiały są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie 
merytoryczne: W. Stefańczyk.                                                                                                                      
 

UMS 4PS – moduł pogodowy ze stałą pracą pompy (oferowaną przez sterownik). Współpraca z buforem.  

Schemat instalacji jest wyłącznie poglądowy. Zawór ochrony powrotu należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta danego kotła. 

 

Pompa  

w kotle 



 
 

Dokument firmy WENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane materiały są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie 
merytoryczne: W. Stefańczyk.                                                                                                                      
 

UMS 4S – moduł obsługi pompy CO. 

Schemat instalacji jest wyłącznie poglądowy. Zawór ochrony powrotu należy stosować zgodnie  

z zaleceniami producenta danego kotła. 

 

Pompa  

w kotle 



 
 

Dokument firmy WENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane materiały są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie 
merytoryczne: W. Stefańczyk.                                                                                                                      
 

UMS 4AP – moduł obsługi ładowania w pełni bufora, z dwiema sondami pomiaru temperatury w buforze. 

Schemat instalacji jest wyłącznie poglądowy. Zawór ochrony powrotu należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta danego kotła. 

 

Pompa  

w kotle 



 
 

Dokument firmy WENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane materiały są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie 
merytoryczne: W. Stefańczyk.                                                                                                                      
 

UMS 4S2 – moduł obsługi dwóch obiegów grzewczych ze sprzęgłem. Grzejniki.  

Schemat instalacji jest wyłącznie poglądowy. Zawór ochrony powrotu należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta danego kotła. 

 

Zalecane ustawienia modułu 

Parametr C1: ---  
Parametr C2: --- 
Parametr 1T: 15 min 

Parametr 2T: 15 min 

Pompa  
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Dokument firmy WENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane materiały są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie 
merytoryczne: W. Stefańczyk.                                                                                                                      
 

UMS 4S2 – moduł obsługi dwóch obiegów grzewczych ze sprzęgłem. Podłogówka i grzejniki.  

Schemat instalacji jest wyłącznie poglądowy. Zawór ochrony powrotu należy stosować zgodnie  

z zaleceniami producenta danego kotła. 

 

Zalecane ustawienia modułu 

Parametr C1: ---  
Parametr C2: --- 
Parametr 1T: 15 min 

Parametr 2T: 15 min 

Pompa  

w kotle 
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merytoryczne: W. Stefańczyk.                                                                                                                      
 

UMS 4S2 – moduł obsługi dwóch obiegów grzewczych bez sprzęgła.  

Schemat instalacji jest wyłącznie poglądowy. Zawór ochrony powrotu należy stosować zgodnie  

z zaleceniami producenta danego kotła. 

 

Zalecane ustawienia modułu 

Parametr C1: ---  
Parametr C2: --- 
Parametr 1T: 15 min 

Parametr 2T: 15 min 

Pompa  

w kotle 


