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Jednotka I/O KPM20 je zařízení ze série GIACOKLIMA, která byla 
vyvinuta pro použití ve sběrnicovém rozvodu GIACOKLIMA, který 
je určen pro regulaci podlahových nebo stropních rozvodů sálavé-
ho topení nebo chlazení, v kombinaci s termostaty K481, 
s komunikačním interfacem KM20x a programovací jednotkou 
KD200.  
KPM20 umožňuje rychlé propojení s termoelektrickými hlavami 
R478 nebo R473 a termostaty K481B, bez použití pomocných za-
řízení jako jsou rozvodné krabice nebo relé rozhraní. Navíc je au-
tomaticky řízeno čerpadlo a funkce motoru směšovacího ventilu. 

 
 

 
 

Charakteristika 
� Napájení 24 V ~ 50 Hz 

� Možnost  nezávislého řízení až z 8 prostorových termostatů 
K481B, zapojených  na sekundární sběrnici. 

� Možnost řízení až 8 termoelektrických hlav R478 (N.O.) nebo 
R473 (N.C.) 24 V – (8 zón). 

� Možnost zapojení na primární sběrnici komunikačního 
interface KM20x pro pokročilé funkce a vzdálené telefonické 
ovládání. 

� Možnost  nastavit požadovanou teplotu pro směšovací 
zařízení (regulace na pevnou teplotu) nebo maximální teplotu, 
pomocí otočného potenciometru na čelní straně zařízení. 

� 8 nezávisle ovladatelných výstupních kanálů. Na každý 
výstupní kanál je možné přípojit max. 2 termoelektrické hlavy 
R478 (N.O.) nebo R473 (N.C.) 24 V –. 

� Řízení startu čerpadla se zpožděním (cca 3 minuty) při 
otevření jednoho z hydraulických okruhů po předchozím 
kompletním uzavření. 

� Zobrazení polohy termoelektrických hlav a režimu LÉTO/ZIMA 
pomocí kontrolek LED.  

� Řízení 1 motoru K280 pro směšovací  ventil R298 

� 1 vstup pro zapojení sondy K363P pro měření teploty na 
vstupním rozdělovači 

� 1 vstup pro zapojení sondy K365P pro měření venkovní teploty 
nebo sondy K363P pro měření teploty  na rozdělovači 
zpátečky 

� 1  vstup pro připojení max. 4 antikondenzačních sond K366A 
(paralelně). 

� 1  vstup (čistý kontakt) určený pro centrální přepínání provozu 
LÉTO/ZIMA pro všechny termostaty 

� 1 vstup (čistý kontakt) určený pro zařízení SET BACK 
(centrální snížení teploty odpovídající provozu „NOC“ u všech 
termostatů, zapojených na sekundární sběrnici) 

� 1 8 násobný mikropřepínač DIP pro přiřazení adresy u aplikací 
s primární sběrnicí a s komunikačním interfacem KM20x. 

 

Funkce 
KPM20 je zařízení schopné řídit termoelektrické hlavy R478  nebo 
R473 podle požadavku z termostatů, zapojených na sekundární 
sběrnici.  
Termoelektrické hlavy R473 (N.C.) se otevírají, když přiřazené 
termostaty vyžadují otevření ventilu rozdělovače, jednotka KPM20 
zajistí spuštění čerpadla a rozsvítí se odpovídající kontrolka LED. 
V případě, že se otevírá první ventil, ze stavu, kdy byly všechny 
uzavřené, čerpadlo se aktivuje až po cca 3 minutách, což je doba 
potřebná pro plné otevření ventilu.    
Pro termoelektrické hlavy R478 (N.O.) platí výše uvedené 
s výjimkou, že k uzavření ventilu/ventilů dojde, když odpovídající 
termostat požaduje uzavření ventilu. Zároveň zhasne kontrolka 
LED. Ke změně mezi R478 a R473 se musí použít konfigurační 
software. 

 

Regulace 

Vhodnou kombinací zapojení a konfigurace software je možno 
vytvořit následující způsoby primární regulace: 

� regulace na pevnou teplotu. V tomto případě bude regulátor 
udržovat teplotu vstupní vody na hodnotě  zvolené uživatelem. 
Teplota se volí otočným potenciometrem a k dispozici jsou dvě 
stupnice. Od roku 2008 se volí pouze teplota pro topení, pro 
chlazení je teplota nastavena na 16°C.   

� S ekvitermní regulací. V tomto případě je vstupní teplota také 
regulována regulátorem PI ale požadovaná teplota se 
automaticky mění podle  konfigurované kompenzační křivky. 
V případě rozvodu pro topení a chlazení používá jednotka 
KPM20 rozdílné kompenzační křivky.  

� S ekvitremní regulací a monitorováním tepelného rozdílu. 
Stejné jako v předešlém případě ale pokud je rozdíl teplot mezi 
skutečnou teplotou prostředí a nastavenou větší, než je 
nastavená hodnota (default se rovná 6°C), je ekvite rmní 
regulace vyřazena a požadovaná  vstupní teplota odpovídá 
maximální přípustné hodnotě. Tento způsob regulace je 
možný pouze v případě, kdy je v rozvodu instalována sonda 
venkovní teploty a je aktivní supervize.  

Zapojení 

Jednotka I/O KPM20 je vybavena svorkami pro zapojení 
jednotlivých zařízení na vstupu a výstupu. Svorky obsahují pevnou 
část, která je připájena k tištěnému spoji zařízení a pohyblivou 
část, která může být demontována; mechanické provedení 
znemožňuje chybné zapojení pohyblivé části do části pevné. 
Elektrické zapojení kabelů se provádí na pohyblivé částí.  
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Svorky (3 póly Otevřít, com, Zavřít) pro zapojení motoru 
K280(K274) pro ovládání směšovacího  ventilu R298(R296).  

Osm svorek (2 póly) je určeno pro zapojení  termoelektrických hlav 
R478 nebo R473. Lze zapojit  maximálně 2 hlavy paralelně ke 
každé svorce.    

Svorky (3 póly: NC, C, NO) pro zapojení čerpadla. Napájení je 
aktivní až po zpoždění cca 3 minuty po otevření první 
termoelektrické hlavy; to umožňuje, aby se hlava zcela otevřela, 
aby čerpadlo tlačilo vodu do otevřeného okruhu.  

Svorka SEC BUS ( 4 póly: RT+, RT- com. Vs) je určena pro 
zapojení sekundární sběrnice. Na sekundární sběrnici může být 
umístěno maximálně 8 termostatů K481B(A) nebo K483.  

Svorka (3 póly: DP, com. +VDP) je určena pro zapojení 
antikondenzační sondy K366A. Na svorku lze zapojit maximálně 4 
antikondenzační sondy paralelně.  
Svorka AI1 (2 póly) je určena pro zapojení sondy teploty topné 
vody K363P, umístěné na vstupním rozdělovači.  



 
KPM20 – Řídící jednotka I/O 

 

 
Vyrábí: GIACOMINI S.p.A.  I-28017  S. Maurizio d’Opaglio (NO) Italy 

Dodává: ARNEMA s.r.o.,  Tel: 483 736 060-2, fax: 483 736 070,  e-mail: info@arnema.cz  web: www.arnema.cz 

Svorka AI2 (2 póly) je určena pro zapojení čidla venkovní teploty 
K365P, nebo alternativně, sondy teploty K363P, umístěné na 
rozdělovači zpátečky. Volba se provede konfigurací software.  

Svorka CHRONO SET BACK (2 póly) je určena pro případné 
zapojení zařízení (čistý kontakt) pro centralizované vyvolání  
ztlumení teploty NOC, pro všechny termostaty, zapojené na 
sekundární bus (funkce SET-BACK). Otevřený kontakt je pro 
ztlumení, uzavřený je pro normální funkci. V případě, kdy bude 
použita jednotka KM20x zapojená přes primární sběrnici, funkce 
SET-BACK může být konfigurována přímo v KM20x a odpovídající  
vstup pak již  není aktivní.  

Svorka ZIMA LÉTO (2 póly) je určena pro případné zapojení 
zařízení (čistý kontakt) pro  centralizované přepínání provozu 
zařízení (není k dispozici  ve verzi pouze pro topení) u všech 
termostatů zapojených na sekundární sběrnici. Otevřený kontakt 
odpovídá provozu LÉTO, uzavřený kontakt odpovídá provozu 
ZIMA. V případě, kdy bude použit KM20x zapojený přes primární 
sběrnici, funkce centralizovaného přepínání  může být 
konfigurována přímo v KM20x a odpovídající  vstup pak již  není 
aktivní. 

Svorka MAIN BUS ( 4 póly: RT+, RT-, com, Vm) je určena pro 
zapojení primární sběrnice. Na primární sběrnici může být umístěn 
kontrolor KM20x, určený pro pokročilé funkce a pro telefonické 
řízení rozvodu.  

 

Signaliza ční prvky 

Na čelním panelu skříňky zařízení jsou umístěny světelné 
signalizační kontrolky LED:  
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� 8 kontrolek červené barvy (1-8) udává stav termoelektrických 
hlav. Rozsvícení kontrolky signalizuje, že odpovídající 
výkonný mechanismus je napájený a dále:  

Pro hlavy R478 (N.O) svítící kontrolka LED udává, že v příslušný 
obvod není napájen.  

Pro hlavy R473 (N.C.) svítící kontrolka LED udává, že v příslušný 
obvod je pod napětím. 

� 1 kontrolka LED červené barvy (9), pokud svítí, že je 
aktivován režim ZIMA  

� 1 kontrolka LED oranžové barvy (10), pokud svítí, že je 
aktivován režim LÉTO 

� 1 kontrolka LED červené barvy (11), pokud svítí, je aktivován 
alarm antikondenzační sondy  

� 1 kontrolka LED oranžové barvy (12): 

pokud bliká, je aktivní program CRONO (to jen v případě, že je v 
systému jednotka KM20x zapojená na primární sběrnici); 

pokud je zahasnutá, v místnosti není ztlumená teplota (to jen v 
případě, že není v systému jednotka KM20x zapojená na primární 
sběrnici)  

pokud trvale svítí, je aktivován režim NOC (to jen v případě, že 
není v systému jednotka KM20x zapojená na primární sběrnici) 

� 1 kontrolka LED oranžové barvy (13), pokud svítí, je v 
činnosti čerpadlo  

� 1 kontrolka LED červené barvy (14), pokud svítí, aktivován 
alarm příliš nízké teploty nebo příliš vysoké teploty vody na 
vstupu do rozdělovače. 

 

Instalace  

Jednotka I/O KPM20 je umístěna v plastové skříni o rozměrech, 
odpovídajících normě DIN 43880 a lze ji instalovat na profilové 
vedení standard CEI EN 50022.  

 

Adresování  

Pokud je jednotka I/O KPM20 zapojena pouze na sekundární 
sběrnici, není třeba jí přiřadit adresu. Pokud se však předpokládá 
také zapojení na primární sběrnici, aby byla umožněna  správná 
komunikace, je třeba přiřadit jednotce I/O KPM20 adresu, pomocí 
8– cestného mikrospínače, který se nachází uvnitř zařízení.  
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Pro přístup k mikrospínači:  

� vypnout napájení zařízení  

� otočit potenciometr proti směru hodinových ručiček až na 
doraz (značka musí být nastavena na 20°C  30°C) 

� vytáhnout kolečko potenciometru  

� sejmout čelní panel - v bočních zářezech šroubovákem 
odtlačíme jazýčky 

� nastavit mikrospínač podle níže uvedené tabulky 

� zavřít skříňku  

� nasadit znovu kolečko potenciometru, dbejte, aby značka byla 
na 20°C  30°C.  

 

Při dodání jsou přepínače mikrospínače nastaveny v pozici „OFF“ 
(strana s číslováním 1-8).  

Jednotce I/O KPM20 lze přiřadit adresu mezi 0 a 31: zkontrolujte 
v projektové dokumentaci rozvodu adresu, kterou je třeba zvolit.  

 
 Pozice mikrospína čů  

Ind.  1 2 3 4 5 6 7 8 
0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
1 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
2 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
3 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
4 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 
5 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 
6 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 
7 ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 
8 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 
9 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 

10 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 
11 ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 
12 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 
13 ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 
14 OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF 
15 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF 
16 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 
17 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 
18 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 
19 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 
20 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF 
21 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF 
22 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF 
23 ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF 
24 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 
25 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 
26 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF 
27 ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF 
28 OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF 
29 ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF 
30 OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF 
31 ON ON ON ON ON OFF OFF OFF 

 

ΥΥΥΥ 

Důležité ! Zkontrolujte správnost přiřazené adresy: 
v jednom rozvodu nemohou být použity dvě zařízení se 
stejnou adresou. 

 



 
KPM20 – Řídící jednotka I/O 

 

 
Vyrábí: GIACOMINI S.p.A.  I-28017  S. Maurizio d’Opaglio (NO) Italy 

Dodává: ARNEMA s.r.o.,  Tel: 483 736 060-2, fax: 483 736 070,  e-mail: info@arnema.cz  web: www.arnema.cz 

Legenda ke svorkovnici 

 
 

 

 
 

 

 
 

Použití se sekundárním busem . Schéma představuje příklad 
použití jednotky I/O KPM20 s 8 termostaty K481B, umístěnými na 
sekundární sběrnici, které ovládají 8 termoelektrických hlav R478. 
Mimo to je zapojeno jedno čidlo teploty K363P na výstupu do 
rozdělovače, jedno čidlo venkovní teploty K365P, jedna  
antikondenzační sonda K366A, jedno zařízení na centralizované 
přepínání mezi provozy LÉTO/ZIMA a jedno zařízení pro  
centralizovaný útlum na NOC.  

 

Použití s  primárním a sekundárním busem . Schéma 
představuje příklad použití jednotky I/O KPM20 s 8 termostaty 
K481B, které  jsou umístěny na sekundární sběrnici a řídí 8 
termoelektrických hlav R478, jednotka KM20x, umístěná na 
primární sběrnici. Dále je zapojeno jedno čidlo teploty K363P na 
výstupu do rozdělovače, jedno čidlo teploty K363P na zpátečce z 
rozdělovače, jedna antikondenzační sonda K366A.  

 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Zkontrolujte, zda  bylo vypnuto napájecí  napětí při provádění zapojení. 

 
Technická specifikace  KPM20 

Model KPM20Y001 
Napájecí napětí 24 V ~ ± 10% 50 – 60 Hz 
Stav funkce LED 
Spotřeba 6VA max 
Digitální vstupy: z kontaktů  bez napětí 
- Set-Back(1) normálně zavřeno/otevřeno – nastavitelné 
- Léto/Zima (1) otevřeno: LÉTO  zavřeno = ZIMA 
Analogové  vstupy:   
AI1 Vstup pro čidlo výstupní teploty typu K363P (NTC 30K omega @ 25°C) m ěřené rozmezí 0°- 100°C 
AI2 Vstup pro čidlo teploty zpátečky typu K363P (NTC 30K omega@25°C) nebo (nastavitel né) vstup pro čidlo 

venkovní teploty typ K365P (NTC 30K omega@25°C), m ěřené rozmezí –40°C – 100°C.  
 

Vstup antikondenzační sonda Sonda typu K366A (kontakt „open collector“ pro U.R.% >85°C) 
  
Kontakt výstupu relé pro ovládání čerpadla typ SPDT (8A max měrný odpor –5A max. indukční) při 230V~ 
Výstup ovládání motoru pro směšovací 
ventil 

3 body  24V ~, max. 0.5° 

Výstupy pro výkonné mechanismy 8 výstupů 24V ~ a TRIAC 1A max. (elektrotermické výkonné mechanismy R478 a R473) 
  
Komunikační brány:   
Primární sběrnice opticky isolovaný RS485 při 9600 baud 
Sekundární sběrnice RS485 při 9600 baud 
  
Zapojovací  svorkovnice Šroubové svorky pro dráty 1,5 mm2 
Stupeň ochrany IP30 (IEC529) 
Operační podmínky prostředí 0-50°C 10 – 90 % U.R.  bez kondenzace 
Podmínky prostředí pro skladování 20-70°C 10-90% U.R.  bez kondenz ace 
Rozměry 157 x 86 x 60 mm – DIN43880 
  

 
(1) Vstup je neaktivní v případě použití jednotky KM20x, konfigurovaného pro provádění příslušných funkcí 

 

Svorky (spodní strana)  Funkce 
NC C NO 3 Výstup pro ovládání  čerpadla 
SEC BUS 4 Vstup pro zapojení sekundární sběrnice 
DP com +VDP 3 Vstup zapojení antikondenzační sondy 

AI2 2 
Vstup zapojení čidla teploty (zpátečka na 
rozdělovači nebo venkovní) 

AI1 2 
Vstup zapojení čidla teploty (na přívodu 
rozdělovače) 

CHRONO SET BACK 2 Vstup pro zařízení set back 

WINTER SUMMER 2 
Vstup pro zařízení přepínání režimu (pouze 
pro KPM20-Y002) 

MAIN BUS 4 Vstup pro zapojení primární sběrnice 

Svorky (vrchní strana) Počet 
pólů Funkce 

DEC com INC 3 Výstup pro motor směšovače 

1-8 �� 2 
Výstup ovládání pro termoelektrické hlavy 
24 V 

24 V ~ 3 Napájení KPM20 24 V   

ΥΥΥΥ 


