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Regulator temperatury kot³a z podajnikiem

Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne
q
Regulator

przeznaczony jest do pracy z kot³ami z automatycznym
podawaniem paliwa.
q
Instalowanie regulatora nale¿y powierzyæ osobie uprawnionej.
q
Regulator pod³¹czyæ do gniazda ze stykiem ochronnym.
q
Wymagane jest, aby kocio³ posiada³ w³asne zabezpieczenia przed
nadmiernym wzrostem temperatury kot³a spowodowanym np. nieprawid³ow¹ prac¹ regulatora lub urz¹dzeñ z nim wspó³pracuj¹cych.
q
Regulator nale¿y umieœciæ w miejscu uniemo¿liwiaj¹cym jego
nagrzewanie do temperatury wy¿szej ni¿ 40 °C.
q
Regulator nie mo¿e byæ nara¿ony na zalanie wod¹ oraz na warunki
powoduj¹ce skraplanie siê pary wodnej (np. gwa³towne zmiany
temperatury otoczenia).
q
Urz¹dzenie powinno byæ instalowane i obs³ugiwane zgodnie z opisem
monta¿u i zasadami postêpowania z urz¹dzeniami elektrycznymi.
q
Przepalenie bezpiecznika wskutek z³ego pod³¹czenia przewodów lub
zwarcia w instalacji elektrycznej nie stanowi podstawy do naprawy
gwarancyjnej.
q
Przed uruchomieniem regulatora, nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ po³¹czeñ
elektrycznych.
q
Regulator zabezpieczony jest dwoma bezpiecznikami 5 A.
q
Pod³¹czenia przewodów zasilaj¹cych oraz wymiany bezpiecznika nale¿y
dokonaæ przy wy³¹czonym zasilaniu regulatora (wtyczka zasilaj¹ca
regulator musi byæ wyjêta z gniazda sieciowego). Pod³¹czenie
odbiorników i wymiana bezpieczników przy w³¹czonej wtyczce sieciowej
regulatora grozi pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.
q
Przewody przy³¹czeniowe tego regulatora mog¹ byæ wymienione
wy³¹cznie przez producenta lub jego autoryzowany zak³ad serwisowy.
q
Zabrania siê u¿ytkowania uszkodzonego regulatora.
q
Uszkodzenia powsta³e wskutek wy³adowañ atmosferycznych,
niew³aœciwego zasilania, przepiêæ w sieci energetycznej czy zdarzeñ
losowych nie s¹ kwalifikowane do naprawy gwarancyjnej (prosimy o
zapoznanie siê z warunkami gwarancji).
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Uwaga: Bezpieczniki wymieniaæ zawsze przy wy³¹czonym
urz¹dzeniu i wtyczce wyjêtej z gniazda sieciowego.
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1. Opis regulatora
Regulator przeznaczony jest do sterowania prac¹ kot³a z automatycznym
podawaniem paliwa, pomp¹ c.o., pomp¹ c.w.u., pomp¹ 2 obiegu, pomp¹
cyrkulacyjn¹, zaworem 3 lub 4 drogowym, w instalacjach centralnego ogrzewania. Regulator posiada nastêpuj¹ce funkcje:
q
utrzymywanie

ustawionej temperatury kot³a przez sterowanie nadmuchem
i prac¹ podajnika
q
mo¿liwoœæ obs³ugi kot³a z rusztem awaryjnym
q
p³ynna praca wentylatora i ustawiana moc
q
programowalny przedmuch kot³a
q
regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wy³¹czenie sterowania
przy braku opa³u
q
sterowanie prac¹ pompy obiegowej centralnego ogrzewania
q
regulacja temperatury dwóch obiegów (zasilanego bezpoœrednio z kot³a
i wyposa¿onego w zawór) na podstawie temperatury zewnêtrznej wed³ug
wybranej krzywej grzewczej
q
sterowanie zaworem 3 lub 4 drogowym
q
moýliwoúã wùàczenia lub wyùàczenia priorytetu ciepùej wody
q
sterowanie pompà ùadujàcà podgrzewacz ciep³ej wody u¿ytkowej
q
sterowanie pomp¹ 3 obiegu pracuj¹c¹ jako pompa cyrkulacyjna, pompa
zabezpieczaj¹ca kocio³ przed zimnym powrotem lub dodatkowa pompa
q
mo¿liwoœæ pracy kot³a oraz pompy c.w.u. wg. jednego z kilku programów
tygodniowych
q
funkcja COMFORT SYSTEM, chroni¹ca pompy przed osadzaniem siê
kamienia
q
ochrona podgrzewacza c.w.u. przed rozwojem bakterii legionelli
q
uk³ad zabezpieczenia - bezpiecznik termiczny TERMIK jako dodatkowe,
mechaniczne zabezpieczenie kot³a przed niekontrolowanym wzrostem
temperatury
q
funkcja ochrony instalacji przed zamro¿eniem i przegrzaniem kot³a
q
sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
q
regulowana jasnoúã wyúwietlacza - zwiækszana na czas zmiany ustawieñ
q
mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu pokojowego
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1.1 Opis regulatora - funkcje
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2. Opis elementów obudowy panelu steruj¹cego

2

1
2
!

diody sygnalizacyjne

ekran roboczy

Opis diod sygnalizacyjnych

2

1
2
!

podajnik
wentylator
pompa c.o.
pompa c.w.u.
pompa Obieg 2
zawór 3D/4D otwieranie
zawór 3D/4D zamykanie
alarm

przyciski funkcyjne

Opis przycisków funkcyjnych
- powrót o jeden poziom w Menu, zmiana
trybu pracy
- poruszanie siê miêdzy kategoriami Menu ,
zmiana nastawy - zwiêkszanie wartoœci
- wejœcie w kategoriê Menu, zatwierdzenie,
wejœcie w ekran “TEMPERATURY”,
zmiana trybu pracy,
- poruszanie siê miêdzy kategoriami Menu,
zmiana nastawy - zmniejszanie wartoœci
- wejœcie w Menu g³ówne i serwisowe

Rys. 1 Panel steruj¹cy - przód

COMX 3

gniazdo komunikacyjne COMX3
do po³¹czenia z panelem wykonawczym

Rys. 2 Panel steruj¹cy - ty³
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CZ. 7

T. ZEW.

gniazdo przy³¹czeniowe
czujników

gniazdo serwisowe

T. POD.

T. POW.

T. CYRK.

T. OB. 2

I
O

X 20

X 10

COMX 1

T. C.W.U.

IN_2

TERM. POK.

+5 V

+5 V

IN_1

3. Opis elementów obudowy panelu wykonawczego

dwa gniazda
bezpieczników 5A

wy³¹cznik
sieciowy

gniazdo
sieciowe 230V

Rys. 3 Panel wykonawczy - przód
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+5
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T
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MIK
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3
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V

T

X40
CZ.
KOT.

IN
2

+5
V

CZ.
POD

CZ. 7

X50

COMX 2

12
11
10
9
8
7
6
5
N
STB
STB
PE

Panel wykonawczy - ty³
gniazdo przy³¹czeniowe
czujników

gniazdo komunikacyjne
COMX2 do po³¹czenia z
panelem steruj¹cym

Panel wykonawczy - bok
gniazdo przy³¹czeniowe
do po³¹czenia z panelem
przy³¹czeniowym

Rys. 4 Panel wykonawczy - ty³ i bok
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panel
przy³¹czeniowy
12

pompa c.o.

11

pompa c.w.u

10

zawór 3D/4D otwieranie

9

zawór 3D/4D zamykanie

8

pompa obiegu 2

7

pompa cyrkulacyjna

6

podajnik

5

wentylator

3

7

11

10

9

5

6

4. Panel przy³¹czeniowy - opis elementów i pod³¹czenie

12
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STB
STB
PE

X50
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12

3

12
11
10
9
8
7
6
5
N
STB
STB
PE

L - pompa c.o. (wyj.12)
L - pompa c.w.u. (wyj.11)
L - zawór otw. (wyj.10)
L - zawór zam. (wyj.9)
L - pompa Obieg 2 (wyj.8)
L - pompa cyrkulacyjna (wyj.7)
L - podajnik (wyj.6)
L - wentylator (wyj.5)
N - przewód wspólny zasilania
STB - zabezpieczenie temperaturowe
STB - zabezpieczenie temperaturowe
PE - masa

L - przewód br¹zowy
N - przewód niebieski
PE - przewód ¿ó³to - zielony

X50

Uwaga: Jeœli nie jest pod³¹czony czujnik STB to
wyjœcia do niego (oznaczone STB) musz¹ byæ zwarte
mostkiem.

panel
wykonawczy (bok)

Rys. 5 Schematy pod³¹czenia panelu przy³¹czeniowego
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5

6

4.1 Panel przy³¹czeniowy - wersja z wyniesionym zasilaniem

PLY-023-301

L5
L6

5
9

10

12

pompa c.o.

11

pompa c.w.u

10

zawór 3D/4D otwieranie

9

zawór 3D/4D zamykanie

8

pompa obiegu 2

7

pompa cyrkulacyjna

6

podajnik

5

wentylator

3

11

N

7

PE

6

PE

N

12

8

3

12
11
10
9.
8
7
6.
5
4
3
2
1

Rys. 6 Wersja z wyniesionym
zasilaniem wentylatora i podajnika
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5. Pod³¹czanie regulatora
Aby prawid³owo zamontowaæ i uruchomiæ regulator nale¿y:
q
Sprawdziæ zgodnoœæ wykonania instalacji grzewczej z projektem.
q
Pod³¹czyæ urz¹dzenia wyjœciowe do panelu przy³¹czeniowego wg projektu.
q
Pod³¹czyæ z³¹cze panelu przy³¹czeniowego do gniazda panelu wykona-

wczego.
q
Jeœli w projekcie jest uwzglêdniony czujnik STB to nale¿y pod³¹czyæ go do

z³¹cza panelu przy³¹czeniowego usuwaj¹c mostek (przy wy³¹czonym
napiêciu zasilania).
q
Pod³¹czyæ czujniki, zgodnie z projektem hydraulicznym, do odpowiednich
gniazd panelu wykonawczego. Uwaga: Wyjœcia czujnika kot³a i
termicznego (termika) znajduj¹ siê w tylnym gnieŸdzie panelu
wykonawczego (Rys.4). Wyjœcia czujnika podajnika i czujnika
dodatkowego (nr 7 ) s¹ zdublowane.
q
Pod³¹czyæ panel wykonawczy (gniazdo COMX2) z panelem steruj¹cym
(gniazdo COMX3) do³¹czonym przewodem.
q
W³¹czyæ panel wykonawczy wy³¹cznikiem sieciowym.
q
Je¿eli wszystkie po³¹czenia bêd¹ prawid³owe to na panelu steruj¹cym uka¿e
siê ekran g³ówny. Jeœli ekran bêdzie czarny lub wyœwietli siê napis “Brak
Komunikacji” nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ po³¹czeñ elektrycznych , instalacji grzewczej i stan bezpieczników. Jeœli problem nie ustêpuje to nale¿y
skontaktowaæ siê z Firm¹ DK System.
q
Wejœæ do Menu g³ówne / Praca rêczna i przetestowaæ rêczne za³¹czanie
pod³¹czonych urz¹dzeñ zewnêtrznych.
q
Przyst¹piæ do ustawieñ zegara i konfiguracji sterownika (sterownik ma
zaprogramowane typowe ustawienia fabryczne).

BRAK
KOMUNIKACJI

!
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Uwaga: W sytuacjach, gdy po w³¹czeniu regulatora, ekran
wyœwietlacza nie œwieci siê, nale¿y sprawdziæ, czy w gniazdku
sieciowym jest napiêcie, nastêpnie sprawdziæ bezpieczniki w
urz¹dzeniu i w razie ich uszkodzenia wymieniæ na nowe 5 A.
Je¿eli, pomimo wymiany bezpieczników, ekran wyœwietlacza
nadal pozostaje ciemny, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem.
Bezpieczniki wymieniaæ zawsze przy wy³¹czonym urz¹dzeniu i wtyczce wyjêtej z gniazda sieciowego.
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6. Schematy pod³¹czeñ regulatora do instalacji grzewczej
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12:09
Ob2:32°
zew:28°
Podtrzym.

16

+
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regulator
Silnik podajnika
Czujnik temperatury podajnika
Wentylator kot³a c.o.
Bezpiecznik termiczny TERMIK
Czujnik temperatury kot³a c.o.
Pompa c.o.
Pompa c.w.u.

9. Czujnik podgrzewacza c.w.u.
10. Termostat pokojowy
11. Czujnik temp. zewnêtrznej
12. Pompa cyrkulacyjna
13. Czujnik obiegu cyrkulacyjnego
14. Pompa Obiegu 2
15. Zawór 3/4 - drogowy
16. Czujnik temperatury Obiegu 2

Rys. 7 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej bez urz¹dzeñ odcinaj¹cych
i zabezpieczaj¹cych. Nie zastêpuje on fachowego projektu w miejscu
monta¿u.
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6. Schematy pod³¹czeñ regulatora do instalacji grzewczej

Rys. 8 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z zaworem
3-drogowym na Obiegu 1 i obiegiem c.w.u. , bez urz¹dzeñ odcinaj¹cych i zabezpieczaj¹cych. Nie zastêpuje on fachowego projektu w miejscu monta¿u.

Rys. 9 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z zaworem
3-drogowym na Obiegu 1 i pomp¹ cyrkulacyjn¹ pracuj¹c¹ jako dodatkowa
pompa zabezpieczaj¹ca kocio³ przed zimnym powrotem
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6. Schematy pod³¹czeñ regulatora do instalacji grzewczej

Ob.1

Ob. 2

Rys. 10 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z zaworem
3-drogowym na Obiegu 2 i pomp¹ c.w.u., bez urz¹dzeñ odcinaj¹cych i
zabezpieczaj¹cych. Nie zastêpuje on fachowego projektu w miejscu monta¿u.

Rys. 11 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z pomp¹ c.o.,
pomp¹ c.w.u. oraz dodatkow¹ pomp¹ (cyrkulacyjn¹) pracuj¹c¹ jako
zabezpieczenie kot³a przed zimnym powrotem , bez urz¹dzeñ odcinaj¹cych
i zabezpieczaj¹cych. Nie zastêpuje on fachowego projektu w miejscu monta¿u.
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6. Schematy pod³¹czeñ regulatora do instalacji grzewczej

Rys. 12 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z pomp¹
c.o., pomp¹ c.w.u., pomp¹ Obiegu 2 z zaworem 3-drogowym, oraz pomp¹
cyrkulacyjn¹ pracuj¹c¹ jako pompa ogrzewania pod³ogowego. Bez urz¹dzeñ
odcinaj¹cych i zabezpieczaj¹cych. Nie zastêpuje on fachowego projektu w
miejscu monta¿u.

Rys. 13 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z pomp¹
c.o., pomp¹ c.w.u. oraz zaworem 4-drogowym pracuj¹cym jako ochrona kot³a
przed zimnym powrotem , bez urz¹dzeñ odcinaj¹cych i zabezpieczaj¹cych.
Nie zastêpuje on fachowego projektu w miejscu monta¿u.
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6. Schematy pod³¹czeñ regulatora do instalacji grzewczej

Rys. 14 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej w konfiguracji z pomp¹
c.o., pomp¹ c.w.u.,pomp¹ cyrkulacyjn¹ oraz pomp¹ Obiegu 2 z zaworem
3-drogowym. Bez urz¹dzeñ odcinaj¹cych i zabezpieczaj¹cych. Nie zastêpuje
on fachowego projektu w miejscu monta¿u.

7. Menu g³ówne - opis
Poruszanie siê po Menu g³ównym jest bardzo proste i intuicyjne. Wejœcie
nastêpuje po wciœniêciu przycisku
. Przyciskami
wybieramy nazwê
parametru do zmiany. Nastêpnie przyciskiem
wchodzimy w ustawienia .
Przyciskami
zmieniamy wartoœæ wybranej opcji. Przyciskiem
zatwierdzamy i przechodzimy do ustawieñ nastêpnej opcji. Przyciskiem
wracamy do poziomu wyboru nazwy parametru. Dwukrotne naciœniêcie
.
przenosi nas do ekranu g³ównego.

!

Uwaga: Niektóre okna w Menu g³ównym s¹ niewidoczne jeœli
funkcja, któr¹ obs³uguj¹ jest nieaktywna.
Np. “LATO” - okno jest widoczne tylko gdy w “Trybie pracy” w
Menu serwisowym w³¹czona jest obs³uga c.w.u.

Do Menu serwisowego wejœcie nastêpuje po wciœniêciu przycisku
i przytrzymaniu go kilka sekund. Poruszanie siê i zmiana wartoœci parametrów
dokonywana jest analogicznie jak w Menu g³ównym.

!

Uwaga: Menu serwisowe przeznaczone jest wy³¹cznie dla
wykwalifikowanego personelu!
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8. Menu g³ówne - struktura
MENU G£ÓWNE - wcisn¹æ

Param. Pracy

Param.
Tryb
Pracy
Pracy
Hist.
co i cwu
kot³a 1÷9

Tryb Pracy
Grzanie
Tylko
Podaw.<sek>1÷250
co

Tryb Pracy
Grzanie
LATO
Pauza<sek>1÷250

Grzanie
Tryb
Pracy
Si³a
Priorytet
Nadm1%÷100%
cwu

Wentylator
Tryb
Pracy
Priorytet cwu
Wybieg<sek>0÷240

Wentylator
Tryb
Pracy
Op.wy³.<sek>0÷100
co i cwu

Tryb Pracy
Podtrzymanie
Tylko
Podaw.<sek>1÷250
co

Tryb Pracy
Podtrzymanie
LATO
Pauza<min>1÷240

Podtrzym.
Tryb
PracyLATO
Priorytet
Pauza<min>5÷240
cwu

Podtrz.
Tryb
Pracy
went.
wentylatora
Priorytet cwu
Praca<sek>0÷90

Podtrz.
Tryb
Pracy
wentylatora
Pauza<min>5÷240
co i cwu

Tryb Pracy
Podtrz.
wentylatora
Tylko
Si³a Nadm1%÷100%
co

Tryb Pracy
Wentylator
LATO
P³ynnie
:tak / nie

Param.
Tryb
Pracy
Pracy
Pompa
Priorytetc.o.
cwu30°÷70°

(okno aktywne tylko gdy w “Trybie pracy”
jest w³¹czona obs³uga cwu )

LATO

LATO
tak/nie

Zegar

Zegar
Ndz

Pr. tygodniowy

Program tygodniowy
co i cwu / tylko cwu / tylko co / wy³¹czony

Przegl¹d serw.

Przegl¹d serwisowy
za: 24 mies 00 dni

Nastawy Fabr.

Nastawy Fabryczne
OK. Potwierdzenie

12:00

program tygodniowy
wy³¹czony

program tygodniowy
co i cwu / tylko cwu / tylko co

Tryb Pracy
Party
LATO
nieaktywne

PartyPracy
Tryb
Priorytet cwu
:tak/nie

tryb sta³otemp.

tryb ró¿nica zas.-powrót

Cyrkulacja

Temperat. wy³¹czenia
cyrkul.
10°÷90°

Ró¿nica temp.
Zasob.- Powr. 0°÷20°

Ciep³a Woda

Ciep³a Woda
Temperat.
40°÷70°

Praca rêczna

Si³a nadm.:1%÷100%

Ruszt awaryjny

Ruszt awaryjny
W³¹czony : tak / nie

Temperatury

Koc:56°
CWU:79°
Zew:32°
OB2:37°

Party

Obieg 1

Ruszt awaryjny
Si³a Nadm. 1%÷100%

(okno ukryte gdy
PARTY nieaktywne)

(okno ukryte gdy
Cyrkulacja wy³¹czona)

Ndz w³:00:00
T1 wy³:00:00

Ndz w³:00:00
T2 wy³:00:00

Pon w³:00:00
T1 wy³:00:00

Pon w³:00:00
T2 wy³:00:00

Wto w³:00:00
T1 wy³:00:00

Wto w³:00:00
T2 wy³:00:00

Sro
T1

Sro
T2

w³:00:00
wy³:00:00

Podtrz. wentylatora
Praca<sek> 0÷90

Tryb Pracy
Obieg
1
co
T.pom.
i cwu:15°÷30°

ObiegPracy
Tryb
1
Tylko co:15°÷30°
T.zred.

ObiegPracy
Tryb
2
T.pom.
co i cwu:15°÷30°

ObiegPracy
Tryb
2
T.
Tylko
zred.
co:15°÷30°

Czw w³:00:00
T2 wy³:00:00

Pi¹
T1

Pi¹
T2

w³:00:00
wy³:00:00

Sob w³:00:00
T1 wy³:00:00

Podtrz. wentylatora
Pauza<min> 1÷60

tryb sta³otemp.
ObiegPracy
Tryb
1
T.zasil.
LATO :40°÷70°
tryb sta³otemp.
Tryb Pracy
Obieg
2
LATO
T. zasil. :20°÷50°

w³:00:00
wy³:00:00

Czw w³:00:00
T1 wy³:00:00

Pwr:31°
Cyr:47°
Pod:32°

tryb pogodowy/wy³¹czony

Obieg 2

Program tygodniowy
senior / praca / rodzina / w³asny

Pod
Went
CO
CWU
Mieá
/%
Mieâ
/%
Ob2
cyrkul

tryb pogodowy

18

Program tygodniowy
Obni¿ co o: 5°÷30°

(okno ukryte gdy
Obieg 2 wy³¹czony)

w³:00:00
wy³:00:00

Sob w³:00:00
T2 wy³:00:00
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9. Menu serwisowe - struktura
MENU SERWISOWE - wcisn¹æ
Parametry
OBIEG 1 (KOCIO£)
Temperatury
wy³¹czania pomp

Typ sterowania
pogod./sta³otemp.

Obieg 1
temp.max :50°÷90°

Pompa OBIEG 2
wy³¹cz
gdy temp. kot³a:
Tryb Pracy
25°
÷ 70°cwu
Priorytet
--° nie wy³¹czaj

i przytrzymaæ ok. 5 sek.

Obieg 1
temp.min. :35°÷50°

Pompa cyrkulacyjna
wy³¹cz
gdy temp. cwu:
Tryb Pracy
20°
÷ 70°cwu
Priorytet
--° nie wy³¹czaj

Pompa cyrkulacyjna
wy³¹cz
gdy temp. kot³a:
Tryb Pracy
20°
÷ 70°cwu
Priorytet
--° nie wy³¹czaj

Ochrona powrotu
KOT£A

Ochrona
Tryb
Pracy
powrotu
co i cwu
w³¹czona:
tak / nie

Mieszacz

Tryb Pracy
Mieszacz
Priorytet
Praca<sek>
cwu1÷30

Krzywe grzewcze

Krzywe grzewcze
Tryb Pracy
OBIEG 1
Tylko co
Nachylenie : 0,2 ÷ 3,4

Cyrkulacja

Cyrkulacja
Tryb
Pracy
co i cwu
w³¹czona:
tak / nie

Parametry
serwisowe

Typ Podajnika
Tryb
Pracy
co i cwu
T³okowy
: nie/tak

Wentylator
Tryb
Pracy
Max.moc
LATO
:40%÷100%

Param.serw.
Tryb
Pracy wygasz.
gdy
Priorytet
spadnie:
cwu 10°÷30°

Param.serw.
Tryb Pracy wygasz.
gdy
co i cwu
minie<min>0÷45

CWU Serwis

CWU serwis
pompa lato : tak / nie

Ochrona przed
legionell¹ : tak / nie

Ciep³a Woda
Kocio³-Podgrz: 0°÷20°

Ciep³a Woda
Histereza

Alarmy i
Zabezpieczenia

Temp. za³¹cz.pompy
co i cwu
:80°÷99°

Alarm temp. Kot³a
:80°÷99°

Zabezpieczenia Temp
Podajnika. :30°÷99°

T. nie roœnie
W³¹czony : nie / tak

Temperatura nie roœnie
Czas <min> 10÷90

Alarm temp CWU
:40°÷ 90°

Alarm temp.OBIEG 2
: 40°÷ 90°

Alarm
DŸwiêk : tak / nie

Mieszacz ochrona:
kot³a/instalacji

INIT

INIT
OK Potwierdz.

Przegl¹d
serwisowy

Przegl¹d serw.
Podaj kod : 0

Jêzyk

Jêzyk
polski/english

Reg. Pokojowy

Regulator Pokojowy
wy³/OBIEG2/OBIEG1
+OBIEG2

Minim.
Tryb
Pracy
temp.
powrotu
Priorytet :cwu
30° ÷ 70°

Mieszacz
Tryb
Pracy
Pauza
Priorytet
<sek>0÷99
cwu

Mieszacz
Tryb
Pracy
Cykl<s>
co i cwu 1÷250

Krzywe grzewcze
Tryb Pracy
OBIEG 1
Tylko co
Poziom : -13 ÷ 40

Krzywe grzewcze
Tryb Pracy
OBIEG 2
Tylko co
Nachylenie : 0,2 ÷ 3,4

Cyrkulacja
Tryb
Pracy w³¹czona
Tylko co
zawsze/prog.tygodn.

Podajnik t³okowy
max. cykl : 10÷200

OBIEG 1
Pompa C.O.
Praca<sek> 0÷240

Tryb Pracy

Tryb Pracy
Tylko co / co i cwu / Priorytet cwu

Parametry
OBIEG 2

Typ sterowania
pogod./sta³otemp./wy³

Obieg 2
temp.max :30°÷70°

gdy pompa
Tryb
Pracy wy³:
Mieszacz:
Tylko co tak/nie/zamknij

Mieszacz
Tryb
Pracy
Min.
co i cwu
otwarcie
0 ÷ 30%

Krzywe grzewcze
Tryb Pracy
OBIEG 2
Tylko co
Poziom : -13 ÷ 40

Cyrkulacja
Tryb
Pracy w³¹czona
Tylko co Powrót / Sta³otemp.
Podgrz.-

Blokada Podtrzym.
Temp. : 5°÷ 20°

OBIEG 1
Pompa C.O.
Pauza<min> 5÷60

0°÷9°

Wyrzut
:1÷50

OBIEG 2
wy³.pompê/zamknij
mieszacz

Obieg 2
temp.min. :1°÷30°
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10. Tabela ustawieñ - Menu g³ówne
Nazwa

MENU G£ÓWNE

CIEP£A WODA
temperatura
PARAM. PRACY
hister. kot³a
grzanie - podaw.
grzanie - pauza
grzanie - si³a nadm.
wentylator - wybieg
wentylator - op. wy³.
podtrzym. - podaw.
podtrzym. - pauza
podtrz.LATO - pauza
podtrz. went. - praca
podtrz. went. - pauza
podtrz. went. - si³a nadm.
went. p³ynnie
param. pracy - pompa c.o
LATO
PROGR. TYGODN.
program tygodniowy

20

obni¿. c.o. o:
RUSZT AWARYJNY
w³¹czony
si³a nadmuchu
podtrz. went. - praca
podtrz. went. - pauza
PRACA RÊCZNA
si³a nadmuchu
OBIEG 2
temp.pomieszczenia
temp. zredukowana
temp. zasilania
OBIEG 1
temp.pomieszczenia
temp. zredukowana
temp. zasilania
CYRKULACJA
temp.wy³¹cz.cyrkulacji
ró¿nica temp. Podgrz.-Powr.

Jednostka

Zakres
ustawieñ

Ustawienia
fabryczne

°C

40÷70

50

°C
sek
sek
%
sek
sek
sek
min
min
sek
min
%
°C
-

1÷9
1÷250
1÷250
1÷100
0÷240
0÷100
1÷250
1÷240
5÷240
0÷90
5÷240
1÷100
tak/nie
30÷70
tak/nie

2
15
60
38
10
10
10
20
25
10
20
38
nie
40
nie

°C

co i cwu/tylko cwu/
tylko co/wy³¹czony
5-30

wy³¹czony
5

%
sek
min

tak/nie
1÷100
0÷90
1÷60

nie
50
15
15

%

1÷100

38

°C
°C
°C

15÷30
15÷30
20÷50

20
18
40

°C
°C
°C

15÷30
15÷30
40÷70

20
18
70

°C
°C

10÷90
0÷20

30
15
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11. Tabela ustawieñ - Menu serwisowe

MENU SERWISOWE

Nazwa
PARAMETRY OBIEG 1
typ sterowania
temper. max.
temper. min.
PARAMETRY OBIEG 2
typ sterowania
temper. max.
temper. min.
ALARMY I ZABEZPIECZENIA
temp.za³¹cz. pomp
temp. kot³a
temp. podajnika
temp. nie roœnie
temp. nie roœnie
temp. c.w.u.
temp. OBIEG 2
dŸwiêk
mieszacz ochrona
podajnik t³okowy max.cykl
blokada podtrzymania
wyrzut
CWU SERWIS
pompa LATO
ochrona przed legionell¹
ciep³a woda kocio³-podgrz.
ciep³a woda histereza
PARAMETRY SERWISOWE
typ podajnika - t³okowy
wentylat. - max. moc
czas wygasz.
dt wygasz.
CYRKULACJA
w³¹czona
w³¹czona
w³¹czona
KRZYWE GRZEWCZE
OBIEG 1 nachylenie
OBIEG 1 poziom
OBIEG 2 nachylenie
OBIEG 2 poziom
MIESZACZ
praca
pauza
cykl
gdy pompa wy³¹cz.
min. otwarcie
OCHRONA POWROTU KOT£A
w³¹czona
min. temp. powrotu

Jednostka

Zakres
ustawieñ

Ustawienia
fabryczne

°C
°C

pogodowe/sta³ot.
50÷90
40÷50

sta³otemp.
70
40

°C
°C

sta³ot./pogod./wy³.
30÷70
1÷30

wy³.
50
20

°C
°C
°C
w³¹czony
min
°C
°C
sek
°C
min

80÷99
80÷99
30÷99
tak/nie
10÷90
40÷90
40÷90
tak/nie
kot³a/instalacji
10÷200
5°÷20°
1÷50

80
85
80
nie
30
80
80
tak
instalacji
50
15
5

°C
°C

tak/nie
tak/nie
0÷20
0÷9

nie
nie
5
5

%
min
°C

nie/tak
40÷100
0÷45
10÷30

nie
100
30
30

-

tak/nie
zawsze/prog.tygod
podgrz.-powr./sta³ot

nie
zawsze
sta³otemp

°C
°C

0,2÷3,4
-13÷40
0,2÷3,4
-13÷40

0,8
2
0,2
0

sek
sek
sek
%

1÷30
0÷99
1÷250
tak/nie/zamknij
0-30

2
15
125
tak
8

°C

tak/nie
30÷50

nie
35
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11. Tabela ustawieñ - Menu serwisowe (ci¹g dalszy)
Nazwa

22

Jednostka

Zakres
ustawieñ

Ustawienia
fabryczne

TEMP. WY£¥CZANIA POMP
pompa OBIEG 2
pompa cyrkul. temp.cwu
pompa cyrkul. temp. kot³a
TRYB PRACY

°C
°C
°C
-

“--”/25÷70
“--”/20÷70
“--”/20÷70
tylko co/co i cwu
/priorytet cwu

35
35
35
tylko co

REG. POKOJOWY
w³¹czony
pompa c.o. - praca
pompa c.o. - pauza
Obieg 2

sek
min
-

tak/nie
0÷240
5÷60
wy³.pompê/zamknij
mieszacz

nie
30
20
wy³¹cz pompê
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12. Pierwsze uruchomienie i ustawienie zegara
Przed w³¹czeniem regulatora nale¿y
sprawdziæ poprawnoœæ wszystkich
pod³¹czeñ elektrycznych i czujników.
Regulator w³¹czyæ w³¹cznikiem sieciowym - na ekranie zostan¹ wyœwietlone
informacje: nazwa regulatora oraz numer programu (np. ver 1.10).
Pierwsze uruchomienie i dostosowanie regulatora do warunków lokalnych
i uwarunkowañ budowlanych oraz
przeszkolenie z obs³ugi przeprowadza
firma instalatorska, posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia.
Regulator jest ustawiony fabrycznie i
gotowy do pracy. Patrz “Tabela ustawieñ” .
.
Firma instalatorska podczas pierw-

PODAJNIK
ver. 1.09
szego uruchomienia mo¿e dokonaæ
dalszych ustawieñ uwzglêdniaj¹c
preferencje i potrzeby u¿ytkownika.
Wszystkie ustawienia mog¹ byæ w
ka¿dej chwili indywidualnie zmienione.
Przerwy w dostawie pr¹du nie powoduj¹ utraty danych z pamiêci urz¹dzenia. Oprócz ustawieñ zegara.

Podczas pierwszego uruchomienia na
wyœwietlaczu pojawi siê pulsuj¹cy zegar
oraz dzieñ tygodnia.
W celu ustawienia prawid³owej godziny i
daty, nale¿y przyciskami
,
nastawiæ ¿¹dany dzieñ tygodnia i
zaakceptowaæ
.
Podobnie nale¿y post¹piæ ustawiaj¹c
aktualn¹ godzinê, a nastêpnie minuty.
Po wprowadzeniu nastaw i dwukrotnym
naciœniêciu przycisku
nastêpuje
przejœcie do ekranu g³ównego.

11:58
OB2:35°
zew:31°
STOP

Nast:20°
Koc:50°

13. Ustawienie typu sterowania
Po uruchomieniu sterownika nale¿y
wybraæ typ sterowania dla Obiegu 1 i
Obiegu 2. Przy sterowaniu z wykorzystaniem czujnika temperatury zewnêtrznej wybieramy typ “pogodowe”.
Ustawieñ dokonujemy w Menu serwisowe / Parametry OBIEG 1 / ustawiaj¹c “pogodowe” lub “ sta³otemperaturowe”. Analogicznie postêpowaæ ustawiaj¹c typ sterowania dla Obiegu 2.

Parametry
OBIEG 1
Typ sterowania
sta³otemp.

Zakres zmian: pogod./sta³otemp.
Ustawienie fabryczne: sta³otemp.
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14. Uruchomienie i ustawienie parametrów pracy kot³a
1. Otworzyæ drzwiczki popielnika
2. Uruchomiæ rêcznie podajnik (patrz
punkt Praca rêczna - testowanie
wyjœæ) i poczekaæ do momentu, a¿ w
palenisku na wysokoœci otworów nadmuchowych uka¿e siê wêgiel.
3. Wy³¹czyæ pracê podajnika a nastêpnie rozpaliæ wêgiel w komorze paleniskowej.
Gdy temperatura na kotle wzroœnie do
poziomu okreœlonego przez parametr
“dt”(patrz punkt 38.3), regulator
przejdzie do pracy w tryb GRZANIE.
Po osi¹gniêciu ¿¹danej temperatury,
regulator przejdzie w tryb pracy PODTRZYMANIE do momentu, gdy temperatura spadnie poni¿ej histerezy - wiêcej
patrz punkt Parametry pracy - HISTEREZA.
Po naciœniêciu przycisku
lub
,
wchodzimy w ustawienia temperatury
“pomieszczenia” dla sterowania pogodowego lub “zasilania” dla sterowania
sta³otemperaturowego. Ustawienie odpowiedniej wartoœci nale¿y dokonaæ
u¿ywaj¹c tych samych przycisków:
.
dla zwiêkszenia nastawy lub
dla jej zmniejszenia.
Potwierdzamy przyciskiem
przechodz¹c do nastêpnych ustawieñ.

4. Po uzyskaniu stabilnego p³omienia, uruchomiæ pracê automatyczn¹
regulatora, poprzez przytrzymanie
kilka sekund przycisku
lub
.
Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat
START, regulator rozpocznie cykliczne podawanie dawek paliwa oraz
bêdzie sterowa³ prac¹ wentylatora w
celu uzyskania ¿¹danej temperatury
na kotle.

11:58
OB2:35°
zew:31°
Grzanie

Nast:20°
Koc:50°

OBIEG 1
T.pom.

: 15°

OBIEG 1
T.zasil.

: 70°

15. Wy³¹czanie kot³a
Zakoñczenie pracy kot³a mo¿e nast¹piæ
na skutek braku opa³u, zakoñczenia
procesu wygaszania lub rêcznego
przejœcia do trybu STOP.
W sytuacji braku opa³u, wyœwietli siê
komunikat PUSTY ZAS i zapali siê czerwona dioda ostrzegawcza ! .
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12:20
OB2:37°
zew:25°
Pusty Zas

Nast:69°
Koc.65°
CWU:30°
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15.1 Wy³¹czanie kot³a - Tryb Stop
Istnieje mo¿liwoœæ rêcznego zakoñczenia pracy kot³a i przejœcia w stan
STOP.
W tym celu nale¿y przez kilka sekund
przytrzymaæ przycisk
- na ekranie
pojawi siê komunikat STOP. Je¿eli
komunikat bêdzie inny (np. START /
GRZANIE / PODTRZYMANIE), wówczas czynnoœæ tê nale¿y powtórzyæ do
momentu, a¿ na ekranie pojawi siê
STOP.

12:20
OB2:37°
zew:25°
STOP

Nast:69°
Koc.65°
CWU:30°

16. Opis funkcji sterownika
Poni¿ej opis wszystkich funkcji sterownika w kolejnoœci wg struktury Menu
g³ównego i Menu serwisowego.
Wejœcie do Menu g³ównego po wciœniêciu przycisku
. Wejœcie do Menu
serwisowego po wciœniêciu i d³u¿szym przytrzymaniu przycisku
. Przyciskami
wybieramy nazwê parametru do zmiany. Nastêpnie przyciskiem
wchodzimy w ustawienia . Przyciskami
zmieniamy wartoœæ wybranej opcji. Przyciskiem
zatwierdzamy i przechodzimy do ustawieñ nastêpnej
opcji. Przyciskiem
wychodzimy do poziomu wyboru nazwy parametru.
Dwukrotne naciœniêcie
przenosi nas do ekranu g³ównego.

17. Menu g³ówne - Parametry pracy
Funkcja PARAMETRY PRACY pozwala
na ustawienie parametrów pracy kot³a,
podajnika, wentylatora oraz pompy c.o.

<
<

Parametry
Pracy

>
>

Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy/
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17.1 Parametry pracy - Histereza pracy kot³a
Parametr okreœla liczbê stopni Celsjusza, o jak¹ musi spaœæ temperatura na
kotle poni¿ej ustawionej, przy której
regulator ponownie przejdzie w tryb
pracy GRZANIE - w tym momencie
podajnik rozpocznie cykliczn¹ pracê
zgodnie z ustawionymi parametrami
(wiêcej - patrz punkt Parametry pracy GRZANIE - praca podajnika oraz
Parametry pracy - GRZANIE - pauza
podajnika) oraz w³¹czy siê wentylator,
który pracowaæ bêdzie do momentu
osi¹gniêcia przez kocio³ ¿¹danej temperatury.

Parametry
Pracy
Histereza
kot³a : 2°
Zakres zmian: 1°÷9°
Ustawienie fabryczne: 2°
Wejœcie do ustawieñ - Menu
g³ówne / Parametry Pracy /
Histereza kot³a

17.2 Parametry pracy - Grzanie - praca podajnika
Parametr okreœla czas (liczony w
sekundach) trwania podawania paliwa
(pracy podajnika) w trybie pracy START
oraz GRZANIE.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Grzanie Podaw

Parametry
Pracy
Grzanie
Podaw<sek> :15
Zakres zmian: 1 ÷ 250 sek
Ustawienie fabryczne: 15 sek

17.3 Parametry pracy - Grzanie - praca podajnika t³okowego
W przypadku obs³ugi podajnika t³okowego, podawanie paliwa do paleniska
odbywaæ siê bêdzie w tzw. cyklach
(przesuw szuflady z paliwem oraz jej
powrót).
Zmiana typu podajnika na t³okowy w
Menu serwisowe / Parametry serwisowe / Typ podajnika
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Grzanie cykli
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Parametry
Pracy
Grzanie
cykli : 1
Zakres zmian: 1÷ 20
Ustawienie fabryczne: 1
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17.4 Parametry pracy - Grzanie - pauza podajnika
Parametr okreœla czas (liczony w
sekundach) przerwy pomiêdzy cyklicznym podawaniem paliwa (pracy
podajnika) w trybie pracy START oraz
GRZANIE.

Parametry
Pracy
Grzanie
Pauza<sek> : 60

W przypadku obs³ugi podajnika t³okowego, ulega zmianie zakres i nastawa
fabryczna.

Zakres zmian: 1 ÷ 250
Ustawienie fabryczne: 60

Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Grzanie Pauza

Podajnik t³okowy:
Zakres zmian: 10 ÷ 900 sek
Ustawienie fabryczne: 25

17.5 Parametry pracy - Grzanie - si³a nadmuchu
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
mocy, z jak¹ pracowaæ bêdzie wentylator w trybie GRZANIE. Zakres zmian:
od 1 % do maksymalnej mocy wentylatora, ustawionej w menu serwisowym patrz punkt Regulacja maksymalnej
mocy wentylatora.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Grzanie Si³a Nadm

Parametry
Pracy
Grzanie
Si³a Nadm : 38
Zakres zmian: 1% ÷ maks.
ustawianych w Menu serwisowym
Ustawienie fabryczne: 38%

17.6 Parametry pracy - Wentylator - wybieg
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
czasu (liczonego w sekundach) wczeœniejszego w³¹czenia wentylatora wzglêdem momentu w³¹czenia podajnika.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Wentylator Wybieg

Parametry
Pracy
Wentylator
Wybieg <sek> : 10
Zakres zmian: 1 ÷ 240 sek
Ustawienie fabryczne: 10
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17.7 Parametry pracy - Wentylator - opóŸnienie wy³¹czenia
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
czasu (liczonego w sekundach) opóŸnienia wy³¹czenia wentylatora wzglêdem momentu wy³¹czenia podajnika.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Wentylator Op. wy³

Parametry
Pracy
Wentylator
Op. wy³<sek> : 10
Zakres zmian: 1 ÷ 100 sek
Ustawienie fabryczne: 10

17.8 Parametry pracy - Podtrzymanie - praca podajnika
Parametr okreœla czas (liczony w
sekundach) trwania podawania paliwa
(pracy podajnika) w trybie pracy PODTRZYMANIE.
W przypadku obs³ugi podajnika t³okowego, czas jego pracy w podtrzymaniu
bêdzie okreœlany przez iloœæ cykli a nie
przez sekundy.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Grzanie Podaw
Zmiana typu podajnika na t³okowy w
Menu serwisowe / Parametry serwisowe / Typ podajnika

Parametry
Pracy
Podtrzymanie
Podaw<sek> :10
Zakres zmian: 1 ÷ 250 sek
Ustawienie fabryczne: 10

Parametry
Pracy
Podtrzymanie
cykli : 1
Zakres zmian: 1 ÷ 20
Ustawienie fabryczne: 1

17.9 Parametry pracy - Podtrzymanie - pauza podajnika
Parametr okreœla czas (liczony w
minutach) przerwy pomiêdzy cyklicznym podawaniem paliwa (pracy podajnika) w trybie pracy PODTRZYMANIE.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Podtrz. Pauza
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Parametry
Pracy
Podtrzymanie
Pauza<min> : 20
Zakres zmian: 1 ÷ 240 min
Ustawienie fabryczne: 20
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17.10 Parametry pracy - Podtrzymanie LATO - pauza podajnika
Parametr okreœla czas (liczony w
minutach) przerwy pomiêdzy cyklicznym podawaniem paliwa (pracy podajnika) w trybie pracy PODTRZYMANIE
przy w³¹czonej funkcji LATO.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Podtrz.LATO Pauza

Parametry
Pracy
Podtrzym> LATO
Pauza<min> : 25
Zakres zmian: 5 ÷ 240 min
Ustawienie fabryczne: 25

17.11 Parametry pracy - Podtrzymanie - praca wentylatora
Parametr okreœla czas pracy wentylatora (liczony w sekundach) w trybie pracy PODTRZYMANIE.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Podtrz. went. Praca

Parametry
Podtrzymanie
wentylatora
Praca<sek> : 10
Zakres zmian: 1 ÷ 90 sek
Ustawienie fabryczne: 10

17.12 Parametry pracy - Podtrzymanie - pauza wentylatora
Parametr okreœla czas przerwy pomiêdzy cyklami pracy wentylatora (liczony w
minutach) w trybie pracy PODTRZYMANIE.

Parametry
Podtrzymanie
wentylatora
Pauza<min> : 20
Zakres zmian: 5 ÷ 240 min
Ustawienie fabryczne: 20

17.13 Parametry pracy - Podtrzymanie - si³a nadmuchu
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
mocy, z jak¹ pracowaæ bêdzie wentylator w trybie PODTRZYMANIE.
Zakres zmian: od 1 % do maksymalnej
mocy wentylatora, ustawionej w menu
serwisowym - patrz punkt Regulacja
maksymalnej mocy wentylatora.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Si³a Nadm.

Parametry
Podtrzymanie
wentylatora
Si³a nadm :38
Zakres zmian: 1% ÷ maks. ustawianych w Menu serwisowym
Ustawienie fabryczne: 38%
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17.14 Parametry pracy - Wentylator - Praca p³ynna
Parametr w³¹czaj¹cy lub wy³¹czaj¹cy
p³ynn¹ pracê wentylatora. Wy³¹czenie
pracy p³ynnej spowoduje w³¹czanie siê
wentylatora od razu z pe³n¹ ustawion¹
moc¹.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Wentylator p³ynnie

Parametry
Pracy
Wentylator
P³ynnie : nie
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

17.15 Parametry pracy - Regulacja progu pracy pompy c.o.
Parametr okreœlaj¹cy temperaturê, powy¿ej której nastêpuje w³¹czenie i ci¹g³a
praca pompy centralnego ogrzewania.
Je¿eli temperatura mierzona na kotle
spadnie poni¿ej tego parametru, pompa
zostanie wy³¹czona.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Parametry Pracy / Pompa c.o.

Parametry
Pracy
Pompa C.O. : 40°
Zakres zmian: 30° ÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 40

18. Menu g³ówne - LATO
W³¹czenie trybu LATO oznacza, ýe poza
sezonem grzewczym pompa centralnego ogrzewania nie pracuje a caùe
ciepùo wytwarzane przez kocioù przeznaczone jest do podgrzewania ciepùej
wody uýytkowej.
UWAGA: Okno jest aktywne tylko gdy w
“Menu serwisowe / Tryb pracy” jest
w³¹czona obs³uga c.w.u.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
LATO/

LATO
:nie
Zakres zmian: nie / tak
Ustawienie fabryczne: nie

Czw
OB2:37°
zew:27°
Podtrz.

Koc: 70°
CWU:57°
T

Widok ekranu g³ównego z w³¹czonym trybem “LATO” i w³¹czonym “Program
Tygodniowy” w trybie “co i cwu”
Wskazówka: W³¹czenie trybu “LATO” sygnalizowane jest na
ekranie symbolem .
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19. Menu g³ówne - Zegar
Funkcja “ZEGAR” umo¿liwia zmianê
ustawionej godziny oraz dnia tygodnia.
Przyciskami
dokonujemy zmiany ustawieñ. Zatwierdzamy
przeq
q
q
chodz¹c jednoczeœnie do nastêpnych
Wto
20:23
ustawieñ.
Uwaga: Przy zaniku napiêcia ustawienia zegara nie s¹ podtrzymywane. Nale¿y ustawiæ je ponownie. Wszystkie pozosta³e
nastawy sterownika s¹ zapamiêtywane.

!

20. Menu g³ówne - Program tygodniowy
Funkcja PROGRAM TYGODNIOWY
Program
umo¿liwia pracê kot³a oraz pompy c.w.u.
tygodniowy
wg jednego z kilku programów. Uruchomienie programu tygodniowego dla c.o.
co i cwu
powoduje, ¿e w zakresach wyznaczonych przez program, kocio³ pracuje wg.
temperatury zadanej, a poza tymi Zakres zmian: co i cwu / tylko cwu
zakresami - pracuje wg temperatury / tylko co / wy³¹czony
obni¿onej. Przy ustawieniu “tylko cwu” Ustawienie fabryczne: wy³¹czony
lub “co i cwu” pompa cwu pracuje tylko
w zakresach wyznaczonych. W pierw- Wejœcie do ustawieñ - Menu
szym kroku nale¿y wybraæ jakich obie- g³ówne / Program tygodniowy/
gów ma dotyczyæ program tygodniowy: co i cwu / tylko cwu / tylko co / wy³¹czony.
Wskazówka: Uruchomienie programu tygodniowego sygnalizowane jest symbolem T .
20.1 Program tygodniowy - Obni¿enie temperatury kot³a
Parametr okreœla poziom obni¿enia
temperatury pracy kot³a podczas w³¹czonego programu tygodniowego dla
c.o. w sytuacji, gdy sterowanie prac¹
kot³a przebiega sta³otemperaturowo.
Przyciskami
zmieniamy wartoœæ
temperatury o jak¹ ma zostaæ obni¿ona
temperatura pracy kot³a.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Program tygodniowy / Obni¿ c.o. o:

Program
tygodniowy
Obni¿ co o :

5°

Zakres zmian: od 5°÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 5°
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20.2 Program tygodniowy - Wybór programu pracy
Parametr pozwalaj¹cy dokonaæ wyboru
jednego z 4 programów pracy tygodniowej. Programy: rodzina, praca i
senior maj¹ wgrane fabryczne ustawienia. Program “w³asny” umo¿liwia stworzenie indywidualnego programu.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Program tygodniowy / rodzina

Program
tygodniowy
Prog: rodzina
Zakres zmian: rodzina / praca /
senior / w³asny
Ustawienie fabryczne: rodzina

Poni¿ej parametry wgranych fabrycznie 3 programów, które posiadaj¹
ustawione godziny pracy instalacji grzewczej o normalnej (dziennej). W
pozosta³ych zakresach instalacja pracuje wg obni¿onej (nocnej) temperatury.
program rodzina
ndz
07:00 - 22:00
pon
05:30 - 22:00
wto
05:30 - 22:00
sro
05:30 - 22:00
czw
05:30 - 22:00
pia
05:30 - 23:00
sob
06:30 - 23:30

program praca
ndz
08:00 - 22:00
pon 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00
wto 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00
sro 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00
czw 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00
pia 06:00 - 08:00, 15:00 - 23:00
sob
07:00 - 23:30

program senior
ndz
05:30 - 22:00
pon
05:30 - 22:00
wto
05:30 - 22:00
sro
05:30 - 22:00
czw
05:30 - 22:00
pia
05:30 - 22:00
sob
05:30 - 22:00

20.3 Program tygodniowy - W³asny
Wybór programu W£ASNY umo¿liwia stworzenie indywidualnego programu.
Dla ka¿dego dnia tygodnia mo¿liwe jest ustawienie dwóch , T1 i T2 , przedzia³ów
czasowych pracy uk³adu w temperaturze normalnej (dziennej). Poza tymi
zakresami (ustawienie: “--;--” ) kocio³ pracuje wg temperatury obni¿onej.
Zmiany nale¿y dokonaæ klawiszami
, akceptuj¹c ka¿de ustawienie
przyciskiem
.

Program
tygodniowy

Ustawienie parametrów w³ / wy³ na “--:--”
oznacza, ¿e w tym okresie czasowym
sterownik pracuje wg obni¿onej (nocnej)
temperatury.

Prog: w³asny

Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Program tygodniowy / w³asny
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Program
tygodniowy
Ndz
w³:08:30
T1
wy³:11:00
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21. Menu g³ówne - Przegl¹d serwisowy
Parametr ten informuje u¿ytkownika o
czasie, jaki pozosta³ do wykonania
kolejnego przegl¹du serwisowego regulatora.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Przegl¹d serwisowy /

Przegl¹d
serwisowy
za: 23 mies 9 dni

22. Menu g³ówne - Nastawy fabryczne
Funkcja ta s³u¿y do usuniêcia parametrów ustawionych przez u¿ytkownika i
powrót do nastaw fabrycznych. Po
wejœciu w “Nastawy Fabryczne” potwierdziæ zmiany przyciskiem
przytrzymuj¹c go ok. 3 sekundy .
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Nastawy Fabryczne / OK.

Nastawy
Fabryczne
<OK>3s
Potwierdzenie

23. Menu g³ówne - Tryb Party
W³¹czaj¹c tryb PARTY wymuszamy
normaln¹ temperaturê pomieszczenia
(podwy¿szon¹ - tryb dzienny). Tryb
PARTY wy³¹cza siê automatycznie po
zakoñczeniu najbli¿szego cyklu grzania
w temperaturze podwy¿szonej (trybie
dziennym). W³¹czenie trybu PARTY
sygnalizowane jest napisem “PARTY”
na ekranie podstawowym w prawym
górnym rogu na przemian z temperatur¹
ustawion¹ np. “Nast :50°” .
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
PARTY / nie

!

PARTY
:nie
Ndz
zew.20°
Wygasz.

PARTY
Koc: 60°
T

Zakres zmian: tak/nie
Ustawienie fabryczne: nie

Uwaga: Jeœli “Program tygodniowy” jest ustawiony jako
“wy³¹czony” to tryb “Party” jest nieaktywny.
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24. Menu g³ówne - Cyrkulacja
Parametr okreœlaj¹cy temperaturê, po
osi¹gniêciu której nastêpuje wy³¹czenie
pompy cyrkulacyjnej pracuj¹cej w trybie
sta³otemperaturowym (przy wzroœcie
do tej temperatury).
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Cyrkulacja /

Jeœli pompa cyrkulacyjna pracuje w
trybie “ró¿nica temp. / podgrz.powrót” to parametr ten okreœla ró¿nicê
temperatur mierzonych na podgrzewaczu i na powrocie wody cyrkulacyjnej.
Po osi¹gniêciu tej wielkoœci pompa
cyrkulacyjna wy³¹cza siê.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Cyrkulacja /

!

Cyrkulacja
Tryb sta³otemp.
Temp. wy³¹cz.
: 30°
Zakres zmian: 10° ÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 30°

Cyrkulacja
Tryb roznica T.
podgrz.-powrot
: 15°
Zakres zmian: 0° ÷ 20°
Ustawienie fabryczne: 15°

Uwaga: Funkcja ta jest nieaktywna jeœli cyrkulacja jest
wy³¹czona w menu serwisowym.

24.1 Inne zastosowania pompy cyrkulacyjnej.
Wskazówka: Pompê cyrkulacyjn¹ mo¿na zastosowaæ w
konfiguracjach:
- jako pompa cyrkulacyjna - patrz rys. 14
- jako dodatkowa pompa zabezpieczaj¹ca kocio³ przed zimnym
powrotem - patrz rys. 9
- jako dodatkowa pompa steruj¹ca ogrzewaniem pod³ogowym patrz rys. 12

!

Uwaga: Do wszystkich powy¿szych konfiguracji nale¿y
stosowaæ czujnik temperatury cyrkulacji. Temperatur¹ w³aœciw¹
na wyœwietlaczu dla tych konfiguracji jest “temperatura cyrkulacji”.

Uwaga: Praca pompy cyrkulacyjnej
sygnalizowana jest na wyœwietlaczu
znakiem .
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Czw
OB2:37°
zew:27°
Podtrz.

Koc: 70°
CWU:57°
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25. Menu g³ówne - Ciep³a woda (c.w.u.)
Parametr okreœla temperaturê w podgrzewaczu ciep³ej wody u¿ytkowej
poni¿ej której za³¹cza siê pompa c.w.u.
uwzglêdniaj¹c ustawion¹ histerezê.

Ciep³a Woda
c.w.u.
Temperat. : 50°

Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Ciep³a Woda / Temperat.

Zakres zmian: 40° ÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 50°

Wskazówka: Warunkiem niezbêdnym do za³¹czania siê pompy
c.w.u. jest osi¹gniêcie minimalnej ró¿nicy temperatur mierzonych pomiêdzy kot³em a podgrzewaczem (patrz punkt “Menu
serwisowe / Cwu serwis / Kocio³-Podgrzew.”)
Sterownik musi byæ ustawiony w tryb pracy “co i c.w.u.” lub
“priorytet c.w.u.”. Ustawienia w “Menu serwisowe / Tryb
pracy”.

26. Menu g³ówne - Praca rêczna
Funkcja ta s³u¿y do rêcznego przetestowania poprawnoœci pod³¹czonych
urz¹dzeñ. W oknie “Si³a nadmuchu”
ustawiamy moc wentylatora i sprawdzamy jego pracê.

Praca Rêczna
Si³a Nadm : 38%

W drugim oknie sprawdzamy dzia³anie i
poprawnoœæ pod³¹czenia wszystkich 8
wyjœæ steruj¹cych.
Przyciskiem
przechodzimy do nastêpnego wyjœcia a przyciskami
w³¹czamy i wy³¹czamy urz¹dzenie.
Aktywne wyjœcie miga. W³¹czenie sygnalizowane jest symbolem
.

Pod
CO
Mie#
Ob2

Went.
CWU
Mie$
cyrkul

27. Menu g³ówne - Ruszt awaryjny
Regulator umo¿liwia sterowanie prac¹
kot³a równie¿ w sytuacji, gdy palenie w
nim odbywa siê z wykorzystaniem rusztu
awaryjnego zamiast paleniska retortowego. Praca kot³a w tym trybie sygnalizowana jest komunikatem RUSZT,
wyœwietlanym na ekranie.

Ruszt awar.
W³¹czony

: nie

Zakres zmian: tak/nie
Ustawienie fabryczne: nie
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27.1 Ruszt awaryjny - Si³a nadmuchu
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
mocy, z jak¹ pracowaæ bêdzie wentylator przy obs³udze pieca z rusztem
awaryjnym. Zakres zmian: od 1 % do
maksymalnej mocy wentylatora, ustawionej w menu serwisowym - patrz punkt
- Regulacja maksymalnej mocy wentylatora.

Ruszt awar.
Si³a Nadm : 50%
Zakres zmian: 1% ÷ maks. ustawianych w Menu serwisowym
Ustawienie fabryczne: 50%

27.2 Ruszt awaryjny - Podtrzymanie - praca wentylatora
Parametr okreœla czas pracy wentylatora (liczony w sekundach) w trybie
pracy PODTRZYMANIE, przy obs³udze
pieca z rusztem awaryjnym.

Ruszt awar.
Podtrzymanie
wentylatora
Praca<sek>: 15
Zakres zmian: 1 ÷ 90 sek
Ustawienie fabryczne: 15 sek

27.3 Ruszt awaryjny - Podtrzymanie - pauza wentylatora
Parametr okreœla czas przerwy wentylatora (liczony w minutach) w trybie
pracy PODTRZYMANIE przy obs³udze
pieca z rusztem awaryjnym.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Ruszt awaryjny / Podtrz. Pauza

Ruszt awar.
Podtrzymanie
wentylatora
Pauza<min>: 15
Zakres zmian: 1 ÷ 60 min
Ustawienie fabryczne: 15 min

28. Menu g³ówne - Temperatury
Okno informuj¹ce o aktualnie mierzonych temperaturach: na kotle (Koc), na
podgrzewaczu ciep³ej wody u¿ytkowej
(CWU), zewnêtrznej (Zew), Obiegu 2
(Ob2), powrotu (Pwr), obiegu cyrkulacyjnego (Cyr), podajnika (Pod).

Koc : 84°
CWU: 40°
Zew: 25°
Ob2 : 32°

Pwr: 30°
Cyr: 35°
Pod: 40°

Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne / Temperatury /
lub bezpoœrednio z ekranu g³ównego przyciskiem
.
Wskazówka: W przypadku awarii czujnika temperatury
wyœwietlacz wskazuje “--°”. Nale¿y wymieniæ czujnik lub
skontaktowaæ siê z firm¹ DK System.
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29. Menu g³ówne - Obieg 1
Tutaj mo¿emy ustawiæ 3 parametry
Obiegu 1. Jeœli regulator pracuje w trybie
pogodowym to ustawiamy temperaturê
wymagan¹ pomieszczenia i temperaturê zredukowan¹.
Zmiana trybu sterowania Menu serwisowe / Parametry Obieg 1 / Typ sterowania / Pogodowy lub wy³¹czony lub
sta³otemperaturowy.
Patrz równie¿ punkt “Krzywe grzewcze
/ Regulacja temperatury pomieszczenia”.
W trybie pogodowym mo¿emy równie¿
ustawiæ temperaturê zredukowan¹. Jest
to temperatura ni¿sza, stosowana np. w
porze nocnej.
Patrz punkt “Krzywe grzewcze / zredukowana temperatura pomieszczeñ”.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Obieg 1 / T. zred.

OBIEG 1
KOCIOL
Tryb pogodowy
T. pom. : 20°
Temperatura pomieszczenia
Zakres zmian: 15° ÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 20°
Wejœcie do ustawieñ - Menu
g³ówne / Obieg1 / T. pom.

OBIEG 1
KOCIOL
Tryb pogodowy
T. zred. : 18°
Temperatura zredukowana
Zakres zmian: 15° ÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 18°

Wskazówka: Regulacja pogodowa kot³a to uzale¿nienie
temperatury wody kot³owej kierowanej przez urz¹dzenie na
nasz¹ instalacjê grzewcz¹ od aktualnych temperatur zewnêtrznych, czyli im ch³odniej na zewn¹trz, tym kocio³ grzeje
mocniej i odwrotnie.
W trybie pogodowym mamy mo¿liwoœæ zadania dwóch wartoœci
temperatur wymaganych w budynku: tzw. temperatury normalnej, czyli dziennej (czas, w którym przebywamy w domu), oraz
tzw. zredukowanej, czyli nocnej (czas snu lub kiedy jesteœmy
poza domem).
W przypadku trybu sta³otemperaturowego ustawiamy temperaturê zasilania
Obiegu 1 mierzon¹ na wyjœciu kot³a
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Obieg 1 / T. zasil.

OBIEG 1
KOCIOL
Tryb sta³otemp
T. zasil. : 70°
Temperatura zasilania
Zakres zmian: 40° ÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 70°
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30. Menu g³ówne - Obieg 2
Podobnie jak dla Obiegu 1 tutaj mo¿emy
ustawiæ 3 parametry Obiegu 2. Jeœli
regulator pracuje w trybie pogodowym to
ustawiamy temperaturê wymagan¹
pomieszczenia i temperaturê zredukowan¹.
Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Obieg 2 / T. pom.
Temperatura zredukowana to temperatura pomieszczenia w obni¿onym (nocnym) trybie pracy Programu Tygodniowego.
Zmiana trybu sterowania MENU SERWISOWE / Parametry Obieg 2 / Typ
sterowania / Pogodowy lub wy³¹czony
lub sta³otemperaturowy.

OBIEG 2
Tryb pogodowy
T. pom.

: 20°

Temperatura pomieszczenia
Zakres zmian: 15° ÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 20°

OBIEG 2
Tryb pogodowy
T.zred.

: 18°

Temperatura zredukowana
Zakres zmian: 15° ÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 18°

Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Obieg 2 / T. zred.
W przypadku trybu sta³otemperaturowego ustawiamy temperaturê zasilania
Obiegu 2 mierzon¹ za zaworem 3 - drogowym.

OBIEG 2
Tryb sta³otemp.
T.zasil. : 40°

Wejœcie do ustawieñ - Menu g³ówne /
Obieg 2 / T. zasil.

!
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Temperatura zasilania
Zakres zmian: 20° ÷ 50°
Ustawienie fabryczne: 40°

Uwaga: Gdy Obieg 2 jest wy³¹czony to okno jest niewidoczne.
W³¹czanie i ustawienie trybu w Menu serwisowe / Parametry
Obieg 2 /
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31. Menu serwisowe
Menu serwisowe s³u¿y do ustawiania przez serwisanta szczególnych parametrów pracy urz¹dzenia.
W celu wejœcia do menu serwisowego nale¿y przez kilka sekund przytrzymaæ
przycisk
. Nastêpnie przyciskami
wybraæ funkcjê a przyciskiem
wejœæ w ustawienia parametrów tej funkcji. Ponowne naciœniêcie przycisku
zatwierdza i przenosi do ustawieñ nastêpnego parametru danej funkcji.
Przyciskiem
wychodzimy z ustawieñ.

32. Menu serwisowe - Parametry Obieg 1
32.1 Parametry Obieg 1 - Typ sterowania
Regulator umo¿liwia wybór miêdzy
dwoma trybami pracy: pogodowym lub
sta³otemperaturowym. Tryb pogodowy
umo¿liwia pe³ne wykorzystanie regulatora i uk³adu grzewczego do ekonomicznego i wygodnego sterowania ogrzewaniem domu.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry Obieg 1 / Typ sterowania

Parametry
OBIEG 1
Typ sterowania
pogodowe
Zakres zmian: pogodowe/sta³otem.
Ustawienie fabryczne: pogodowe

32.2 Parametry Obieg 1 - Temperatura maksymalna
Tutaj mo¿emy ustawiæ temperaturê
maksymaln¹ dla Obiegu 1. Patrz “Krzywe grzewcze - opis “.

Parametry
OBIEG 1

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry Obieg 1 / temp. max.

temp. max. : 70°
Zakres zmian: 50° ÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 70°
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32.3 Parametry Obieg 1 - Temperatura minimalna
Tutaj mo¿emy ustawiæ temperaturê
minimaln¹ dla Obiegu 1. Patrz “ “Krzywe grzewcze - opis “.

Parametry
OBIEG 1

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry Obieg 1 / temp. min.

temp. min. : 40°
Zakres zmian: 35° ÷ 50°
Ustawienie fabryczne: 40°

33. Menu serwisowe - Temperatury wy³¹czania pomp
33.1 Temperatury wy³¹czania pomp - Pompa obiegu 2
Parametr okreœlaj¹cy temperaturê kot³a
po osi¹gniêciu której ma wy³¹czyæ siê
pompa Obiegu 2 (przy spadku do tej
temperatury).
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Temperatury wy³¹czania pomp /
Pompa Obieg 2

pompa OBIEGU 2
wy³¹cz gdy
temperat.kot³a
: 35°
Zakres zmian: 25°÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 35°
gdy ustawienie poni¿ej 25°- to “nie
wy³¹czaj”

33.2 Temperatury wy³¹czania pomp - Pompa cyrkulacyjna - temp. c.w.u.
Parametry okreœlaj¹cy temperaturê
c.w.u. po osi¹gniêciu której ma wy³¹czyæ
siê pompa cyrkulacyjna (przy spadku do
tej temperatury).
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Temperatury wy³¹czania pomp /
Pompa cyrkulacyjna temp. c.w.u.
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pompa cyrkul.
wy³¹cz gdy
temperat.cwu
: 35°
Zakres zmian: 20°÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 35°
gdy ustawienie poni¿ej 20° to “nie
wy³¹czaj”
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33.3 Temperatury wy³¹czania pomp - Pompa cyrkulacyjna - temp. kot³a
Parametry okreœlaj¹cy temperaturê
kot³a po osi¹gniêciu której ma wy³¹czyæ
siê pompa cyrkulacyjna (przy spadku do
tej temperatury).
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Temperatury wy³¹czania pomp /
Pompa cyrkulacyjna temp. kot³a

pompa cyrkul.
wy³¹cz gdy
temperat.kot³a
: 35°
Zakres zmian: 20°÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 35°
gdy ustawienie poni¿ej 20° to “nie
wy³¹czaj”

34. Menu serwisowe - Ochrona powrotu kot³a
Parametry umo¿liwiaj¹ce w³¹czenie i
ustawienie minimalnej temperatury
powrotu kot³a.
Przy spadku temperatury na kotle
poni¿ej ustawionej zawór trzydrogowy
jest zamykany.
Funkcja dzia³a jeœli tryb Obiegu 2 jest
w³¹czony.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Ochrona powrotu /

Ochrona powrotu
w³¹czona: nie
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

Ochrona powrotu
temp.min

: 35°

Minimalna temperatura powrotu
Zakres zmian: 30°÷ 50°
Ustawienie fabryczne: 35°
Wskazówka: Jeœli w konfiguracji ochrony powrotu kot³a
stosowana jest pompa cyrkulacyjna (Patrz - rys. 9) to nale¿y w
Menu serwisowym w³¹czyæ cyrkulacjê i ustawiæ j¹ na tryb
“zawsze” i “sta³otemperaturowy”. W Menu serwisowe /
temperatury wy³¹czania pomp / pompa cyrkulacyjna /
wy³¹cz gdy temp.cwu - ustawiæ na “nie wy³¹czaj” (poni¿ej
20°C). W opcjach Menu serwisowe / temperatury wy³¹czania
pomp / pompa cyrkulacyjna / wy³¹cz gdy temp. kot³a temperaturê wy³¹czania pozostawiæ na poziomie 35° lub tak¹
sam¹ jak temperatura za³¹czania pompy c.o. Nastêpnie w
Menu g³ównym / Cyrkulacja ustawiæ temperaturê wy³¹czenia
pompy. Czujnik temperatury cyrkulacji zamontowaæ przy
powrocie wody do kot³a.
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35. Menu serwisowe - Mieszacz
Parametry umo¿liwiaj¹ce prawid³ow¹
konfiguracjê pracy mieszacza.
Mo¿emy tutaj ustawiæ czas pracy, czas
przerwy, d³ugoœæ cyklu, co ma zrobiæ
sterownik z mieszaczem gdy pompa jest
wy³¹czona oraz minimalne otwarcie
mieszacza w %.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Mieszacz /

Mieszacz
Praca<sek> : 2
Mieszacz - czas pracy
Zakres zmian: 1 sek ÷ 30 sek
Ustawienie fabryczne: 2 sek

Mieszacz

Mieszacz

Pauza<sek> : 15

Cykl<sek> : 125

Mieszacz - czas pauzy
Zakres zmian: 0 sek ÷ 99 sek
Ustawienie fabryczne: 15 sek

Mieszacz
Gdy pompa
wy³¹czona

Mieszacz - czas cyklu
Zakres zmian: 1 sek ÷ 260 sek
Ustawienie fabryczne: 125 sek

Mieszacz
: tak

Mieszacz - gdy pompa wy³¹czona
Zakres zmian: tak / nie / zamknij
Ustawienie fabryczne: tak

Min. otwarcie
: 8%
Mieszacz - minimalne otwarcie
Zakres zmian: 0 ÷ 30 %
Ustawienie fabryczne: 8%

36. Menu serwisowe - Krzywe grzewcze

!

Uwaga: Przed zmian¹ parametrów krzywych grzewczych
nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z ich opisem.

Regulacja temperatury obu obiegów (zasilanego bezpoœrednio z kot³a
i wyposa¿onego w zawór) odbywaæ siê mo¿e na podstawie temperatury zewnêtrznej wed³ug wybranej krzywej grzewczej. Dla obu obiegów mo¿na wybraæ
niezale¿ne krzywe grzewcze.
Do dyspozycji jest 17 ustawieñ krzywych grzewczych, które mo¿na dodatkowo
przesuwaæ dopasowuj¹c temperaturê bazow¹. Umo¿liwia to dopasowanie
temperatur zasilania do charakterystyki budynku.
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36.1 Krzywe grzewcze - Obieg 1 - Nachylenie
Tutaj mo¿emy zmieniæ Nachylenie
krzywej grzewczej dla Obiegu 1 .

Krzywe grzewcze

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Krzywe grzewcze / Krzywe grzewcze Obieg 1 - Nachylenie

OBIEG 1
Nachylenie : 0.8
Zakres zmian: 0,2 ÷ 3,4
Ustawienie fabryczne: 0,8

36.2 Krzywe grzewcze - Obieg 1 - Poziom
Tutaj mo¿emy zmieniæ Poziom krzywej
grzewcze dla Obiegu 1 .

Krzywe grzewcze
OBIEG 1
Poziom : 2

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Krzywe grzewcze / Krzywe grzewcze Obieg 1 - Poziom

Zakres zmian: -13 ÷ 40
Ustawienie fabryczne: 2
36.3 Krzywe grzewcze - Obieg 2 - Nachylenie
Tutaj mo¿emy zmieniæ Nachylenie
krzywej grzewcze dla Obiegu 2 .

Krzywe grzewcze

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Krzywe grzewcze / Krzywe grzewcze Obieg 2 - Nachylenie

OBIEG 2
Nachylenie : 0.8
Zakres zmian: 0,2 ÷ 3,4
Ustawienie fabryczne: 0,8

36.4 Krzywe grzewcze - Obieg 2 - Poziom
Tutaj mo¿emy zmieniæ Poziom krzywej
grzewczej dla Obiegu 2 .

Krzywe grzewcze

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Krzywe grzewcze / Krzywe grzewcze Obieg 2 - Poziom

OBIEG 2
Poziom : 0
Zakres zmian: -13 ÷ 40
Ustawienie fabryczne: 0
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37. Menu serwisowe - Cyrkulacja
Parametr obs³uguj¹cy dodatkow¹ pompê (wyj. nr 7) mog¹c¹ pracowaæ w trzech
mo¿liwych konfiguracjach:
1.Jako pompa cyrkulacyjna w obiegu
ciep³ej wody u¿ytkowej.
2.Jako pompa ochrony powrotu kot³a.
3.Jako pompa dodatkowego obiegu
ogrzewania pod³ogowego.
Do ka¿dej z powy¿szych konfiguracji
stosowaæ nale¿y czujnik temperatury
cyrkulacji i kierowaæ siê wskazaniem na
wyœwietlaczu “temperatura cyrkulacji”.
Dostêpne 4 opcje ustaw umo¿liwiaj¹
odpowiednie dostosowanie pracy pompy cyrkulacyjnej do wymagañ u¿ytkownika.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Cyrkulacja /

Cyrkulacja
W³¹czona : nie
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabrycznie: nie

Cyrkulacja
W³¹czona
zawsze
Zakres zmian: zawsze / prog.tygod.
Ustawienie fabryczne: zawsze

Cyrkulacja
podgrz.- powrót

Uwaga: Pojêcie “Powrót” w uk³adzie
cyrkulacji oznacza temperaturê mierzon¹ na czujniku cyrkulacji.
W przypadku konfiguracji jako pompa
cyrkulacyjna czujnik nale¿y umieœciæ
przy wejœciu wody powracaj¹cej do
podgrzewacza c.w.u.
Uwaga: Praca pompy cyrkulacyjnej
sygnalizowana jest na wyœwietlaczu
znakiem .
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Zakres zmian: Podgrz.-Powrót /
Sta³otemperaturowe
Ustawienie fabryczne: sta³otemp.

Czw
OB2:37°
zew:27°
Podtrz.

Koc: 70°
CWU:57°
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38. Menu serwisowe - Parametry serwisowe
38.1 Parametry serwisowe - Typ podajnika
Parametr prze³¹czaj¹cy regulator na
pracê z podajnikiem t³okowym.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry serwisowe / Typ podajnika

Parametry
Serwisowe
Typ podajnika
T³okowy : nie
Zakres zmian: nie / tak
Ustawienie fabryczne: nie

Uwaga: W trybie pracy podajnika t³okowego nale¿y pamiêtaæ o
pod³¹czeniu kontaktrona do wejœcia In2 i
w gnieŸdzie przy³¹czeniowym czujników w panelu wykonawczym (patrz rys. 3).
Dzia³anie kontaktrona sygnalizowane jest symbolem
na
ekranie “Temperatury”.
T

!

38.2 Parametry serwisowe - Ustawienie maksymalnej mocy wentylatora
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
maksymalnej mocy pracuj¹cego wentylatora. Nastawa ta ogranicza si³ê nadmuchu w ustawieniach “Menu g³ówne /
grzanie - si³a nadmuchu” i “Menu
g³ówne / podtrzymanie - si³a nadmuchu”
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry serwisowe / Wentylat.

Parametry
Serwisowe
Wentylator
Max.moc : 100%
Zakres zmian: 40% ÷ 100%
Ustawienie fabryczne: 100%

38.3 Parametry serwisowe - Rozpoczêcie procesu WYGASZANIE (dt)
Parametr “dt” okreœlaj¹cy, o ile stopni
Celsjusza ma byæ ni¿sza temperatura na
kotle od ustawionej, aby nast¹pi³o wejœcie
w tryb pracy WYGASZANIE i rozpoczê³o
siê odliczanie czasu wygaszania a po nim
zakoñczenie pracy kot³a - patrz punkt
Regulacja czasu wygaszania.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry serwisowe / wygasz.
gdy spadnie o

Parametry
Serwisowe
wygasz. gdy
spadnie o : 30°
Zakres zmian: 10° ÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 30°
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38.3 Parametry serwisowe - Rozpoczêcie procesu WYGASZANIE (c.d.)
Przyk³ad:
- temperatura ustawiona na kotle: 50 °C
- “dt”: 10 °C
Podczas wygaszania kot³a, gdy temperatura spadnie do poziomu 40 °C
(50 °C - 10 °C), regulator zacznie odliczaæ ustawiony czas - patrz punkt
Regulacja czasu wygaszania - po czym wentylator ostatecznie zakoñczy
pracê.
38.4 Parametry serwisowe - Regulacja czasu wygaszania
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
czasu pracy wentylatora (liczonego w
minutach) podczas pracy w trybie
WYGASZANIE czyli po spadku temperatury na kotle o parametr “dt”.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry serwisowe / wygasz.
gdy minie

Parametry
Serwisowe
wygasz. gdy
minie <min> :30
Zakres zmian: 0 ÷ 45 min
Ustawienie fabryczne: 30 min

39. Menu serwisowe - C.W.U. - serwis
39.1 C.W.U. serwis - Pompa Lato
W³¹czenie tego parametru powoduje, ¿e
podczas pracy regulatora w trybie LATO,
pompa podgrzewacza ciep³ej wody
u¿ytkowej pracuje pomimo osi¹gniêcia
¿¹danej temperatury dla c.w.u. Ma to na
celu ochronê kot³a przed zbyt szybkim
wzrostem temperatury.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / CWU serwis / Pompa Lato

!
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CWU Serwis
pompa lato :nie
Zakres zmian: tak/nie
Ustawienie fabryczne: nie

Uwaga: Warunkiem niezbêdnym uruchamiania siê pompy
pozostaje zachowanie minimalnej ró¿nicy temperatur pomiêdzy
kot³em a podgrzewaczem c.w.u. (patrz punkt 39.3).
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39.2 C.W.U. serwis - Ochrona przed legionell¹
Funkcja ta chroni instalacjê c.w.u. i
podgrzewacz c.w.u. przed rozwojem
bakterii z grupy “legionella”.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / CWU serwis / Ochrona przed
legionell¹

CWU Serwis
Ochrona przed
legionell¹ : nie
Zakres zmian: tak/nie
Ustawienie fabryczne: nie

Funkcja dzia³a tylko wtedy, gdy obs³uga c.w.u. jest w³¹czona i funkcja “ochrona
przed legionell¹” jest w³¹czona (fabrycznie ustawiona na “wy³¹czona”).
Funkcja uruchamia siê w poniedzia³ek o godz. 1:00. Kocio³ jest nagrzewany do
maksymalnie dopuszczonej temperatury regulacji (ustawionej w menu serwisowym) . Pompa c.w.u. pracuje do godz. 1:54 pod warunkiem, ¿e temperatura
kot³a jest wy¿sza od temperatury c.w.u. Wy³¹czone s¹ : pompa cyrkulacyjna,
pompa c.o. i obieg 2 (zawór i pompa).
Je¿eli w³¹czona jest funkcja cyrkulacji to o godz. 1:55 w³¹cza siê pompa cyrkulacyjna. O godz. 2:00 kocio³ wraca do normalnej pracy.

!

Uwaga: W godzinach dzia³ania funkcji “ochrona przed legionell¹” nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas poboru
ciep³ej wody aby unikn¹æ poparzenia. Ciep³a woda osi¹ga
wtedy temperaturê ok. 70°.
Dzia³anie funkcji sygnalizowane jest symbolem “!” .

!

Uwaga: Aby nast¹pi³a pe³na dezynfekcja podgrzewacza c.w.u.
zaleca siê ustawienie temperatury kot³a na min. 70°.

39.3 C.W.U. serwis - Ró¿nica temp. pomiêdzy kot³em a podgrzewaczem
Parametr okreœlaj¹cy minimaln¹ ró¿nicê temperatur mierzonych pomiêdzy
kot³em a podgrzewaczem ciep³ej wody
u¿ytkowej jaka musi wyst¹piæ, by
op³acalnym by³o podgrzewanie ciep³ej
wody i w³¹czanie pompy ciep³ej wody
u¿ytkowej. Je¿eli ró¿nica ta bêdzie
mniejsza od zadanej - pompa ciep³ej
wody u¿ytkowej nie bêdzie siê za³¹cza³a (niezale¿nie od tego, czy priorytet
ciep³ej wody jest w³¹czony czy nie).

Ciep³a Woda
roznica
temperatur
Koc-Podgrz: 5°
Zakres zmian: 0° ÷ 20°
Ustawienie fabryczne: 5°
Wejœcie do ustawieñ - Menu
serwisowe / CWU serwis / Koc Podgrz.
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39.4 C.W.U. serwis - Histereza pracy pompy c.w.u.
Parametr okreœlaj¹cy liczbê stopni
Celsjusza, o jak¹ musi spaœæ temperatura na podgrzewaczu ciep³ej wody
u¿ytkowej poni¿ej ustawionej, aby
w³¹czy³a siê pompa ciep³ej wody
u¿ytkowej.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / CWU serwis / Histereza

Ciep³a Woda
Histereza : 5°
Zakres zmian: 0° ÷ 9°
Ustawienie fabryczne: 5°

40. Menu serwisowe - Alarmy i zabezpieczenia
40.1 Alarmy i zabezpieczenia - Temperatura za³¹czania pomp
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
temperatury kot³a, powy¿ej której uruchomi¹ siê awaryjnie obie pompy
(pompa c.w.u. uruchomi siê pod warunkiem, ¿e regulator bêdzie pracowa³ w
trybie obs³ugi ciep³ej wody u¿ytkowej).
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarmy / pompy co i cwu

Alarmy i
zabezpieczenia
pompy co i cwu
Temperat. : 80°
Zakres zmian: 80° ÷ 99°
Ustawienie fabryczne: 80°

40.2 Alarmy i zabezpieczenia - Temperatura kot³a
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
temperatury kot³a, powy¿ej której
uruchomi siê alarm.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarmy / kocio³

Alarmy i
zabezpieczenia
kocio³
Temperat. : 85°
Zakres zmian: 80° ÷ 99°
Ustawienie fabryczne: 85°

40.3 Alarmy i zabezpieczenia- Temperatura podajnika
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
temperatury podajnika, powy¿ej której
uruchomi siê alarm. Uruchomi siê
równie¿ awaryjnie podajnik.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Zabezpieczenia / podajnik
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Alarmy i
zabezpieczenia
Podajnik
Temperat. : 80°
Zakres zmian: 30° ÷ 99°
Ustawienie fabryczne: 80°
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40.4 Alarmy i zabezpieczenia- Brak wzrostu temperatury
Parametr pozwalaj¹cy na w³¹czenie lub
wy³¹czenie funkcji kontroli wzrostu
temperatury na kotle - patrz punkt Brak
wzrostu temperatury.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarm/ T. nie roœnie

Alarmy i
zabezpieczenia
T.nie rosnie
W³¹czony :nie
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

40.5 Alarmy i zabezpieczenia- Brak wzrostu temperatury - czas
Parametr okreœla czas (liczony w
minutach), w jakim spodziewany jest
wzrost temperatury na kotle podczas
pracy w trybie GRZANIE.
Je¿eli po up³ywie wyznaczonego czasu
nie nast¹pi wzrost temperatury o 2 °C,
wówczas wyœwietlony zostanie komunikat PUSTY ZAS.
W³¹czy siê równie¿ czerwona dioda
sygnalizacyjna ! ( tylko w przypadku
w³¹czenia funkcji kontroli wzrostu temperatury - Menu serwisowe / Alarmy i
zabezpieczenia / Temp. nie roœnie).

T. nie roœnie
Czas <min>

:30

Zakres zmian: 10 ÷ 90 min
Ustawienie fabryczne: 30 min
Wejœcie do ustawieñ - Menu
serwisowe / Alarm / T. nie roœnie

Przyciskami
dokonujemy zmiany ustawieñ. Zatwierdzamy
przechodz¹c jednoczeœnie do nastêpnych
ustawieñ.
40.6 Alarmy i zabezpieczenia - Temperatura c.w.u.
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
temperatury c.w.u. na podgrzewaczu
powy¿ej której uruchomi siê alarm.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarmy / alarm temp.cwu

Alarmy i
zabezpieczenia
alarm temp. cwu
Temperat. : 80°
Zakres zmian: 40° ÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 80°
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40.7 Alarmy i zabezpieczenia - Temperatura Obiegu 2
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
temperatury Obiegu 2 powy¿ej której
uruchomi siê alarm.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarmy / alarm obiegu 2

Alarmy i
zabezpieczenia
alarm obiegu 2
Temperat. : 80°
Zakres zmian: 40° ÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 80°

40.8 Alarmy i zabezpieczenia - DŸwiêk
Parametr pozwalaj¹cy na w³¹czenie lub
wy³¹czenie dŸwiêku alarmu.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarmy / DŸwiêk

Alarmy i
zabezpieczenia
Dzwiêk : tak
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: tak

40.9 Alarmy i zabezpieczenia - Mieszacz ochrona
Parametr pozwalaj¹cy na w³¹czenie lub
wy³¹czenie ochrony przez Mieszacz.
Przy ustawieniu “ochrona kot³a”, po
przekroczeniu temperatury awaryjnego za³¹czania pomp (patrz punkt
40.1), sterownik otwiera mieszacz i
w³¹cza pompê Obiegu 2 .
Przy ustawieniu “ochrona instalacji”
uk³ad pozostaje bez zmian.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarmy / Mieszacz ochrona
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Alarmy i
zabezpieczenia
Miesz. ochrona:
instalacji
Zakres zmian: kot³a/instalacji
Ustawienie fabryczne: instalacji
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40.10 Alarmy i zabezpieczenia - Awaryjne zatrzymanie podajnika
t³okowego
Parametr okreœlaj¹cy czas (liczony w
sekundach) zapewniaj¹cy wykonanie
pe³nego cyklu pracy szuflady podajnika.
Je¿eli, z jakichœ powodów, nast¹pi jej
zablokowanie, wówczas, po tym czasie
zostanie awaryjnie zatrzymany podajnik
i wentylator, a na ekranie sygnalizowana
bêdzie awaria podajnika - wiêcej patrz
punkt Alarmy - Awaria szuflady podajnika t³okowego.

Alarmy i
zabezpieczenia
podajn.t³okowy
Max.cykl<s> :50
Zakres zmian: 10 ÷ 200 sek
Ustawienie fabryczne: 50 sek

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarmy i Zabezpieczenia /
podajn. t³okowy
40.11 Alarmy i zabezpieczenia - Blokada podajnika i wentylatora w
trybie PODTRZYMANIE
Parametr okreœlaj¹cy przyrost temperatury na kotle, powy¿ej którego zostanie zablokowana praca podajnika i wentylatora w trybie PODTRZYMANIE.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarmy i zabezpieczenia / Blok.
Podtrz.

Alarmy i
zabezpieczenia
Blok. Podtrzym.
Temperat. : 15°
Zakres zmian: 5 ÷ 20°
Ustawienie fabryczne: 15°

40.12 Alarmy i zabezpieczenia - Wyrzut paliwa do paleniska w sytuacji
krytycznej
Parametr okreœlaj¹cy czas (liczony w
minutach), w jakim podajnik bêdzie
wt³acza³ paliwo do paleniska w sytuacji, gdy temperatura w podajniku osi¹gnie temperaturê krytyczn¹ - wiêcej
patrz punkt Alarm - temperatura podajnika.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Alarmy i zabezpieczenia / Wyrzut

Alarmy i
zabezpieczenia
Wyrzut<min> : 10
Zakres zmian: 1÷ 50
Ustawienie fabryczne: 5
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41. Menu serwisowe - INIT
Parametr umo¿liwiaj¹cy zresetowanie
ustawieñ u¿ytkownika do ustawieñ
fabrycznych w Menu G³ównym i Menu
serwisowym. Zatwierdzamy przyciskiem
przytrzymuj¹c ok. 3 sek.

INIT
<OK>3s
Potwierdzenie

42. Menu serwisowe - Przegl¹d serwisowy
Parametr umo¿liwiaj¹cy zresetowanie i
zmianê odliczanego czasu do kolejnego
przegl¹du serwisowego regulatora.

Przegl¹d
serwisowy
Podaj Kod :

43. Menu serwisowe - Jêzyk komunikatów
Nastawa ta s³u¿y do ustawienia jêzyka
wyœwietlanych komunikatów.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe
/ Jêzyk / polski
Zakres zmian: polski / english

Jêzyk
polski

44. Menu serwisowe - Termostat pokojowy
Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu pokojowego , który bêdzie sterowa³
prac¹ pompy centralnego ogrzewania w zale¿noœci od temperatury w pomieszczeniu. Warunkiem uruchomienia pompy pozostaje równie¿ uzyskanie przez
kocio³ odpowiedniej temperatury minimalnej.
Po pod³¹czeniu termostatu pokojowego nale¿y wybraæ tryb pracy - jakimi
obiegami ma sterowaæ.
Uruchomiona funkcja obs³ugi termostatu pokojowego sygnalizowana jest na
wyœwietlaczu znakiem “R” .
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Reg. Pokojowy/

Reg. Pokojowy
OBIEG1

OBIEG2

Zakres zmian: wy³ / OBIEG2 /
OBIEG1+OBIEG2
Ustawienie fabryczne: wy³
Wskazówka: Funkcjê obs³ugi termostatu pokojowego nale¿y
aktywowaæ tylko po jego pod³¹czeniu do sterownika.
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44. Menu serwisowe - Termostat pokojowy (ci¹g dalszy)
W celu poprawy komfortu cieplnego, regulator bêdzie cyklicznie uruchamia³
pompê c.o. w czasie, gdy temperatura w pomieszczeniu bêdzie na zadanym
poziomie.
Dla okreœlenia warunków tej pracy, nale¿y ustawiæ czas pracy oraz pauzy dla
pompy centralnego ogrzewania (patrz nastêpne punkty).
Zalecane termostaty pokojowe: DK LOGIC 100 - przewodowy oraz DK LOGIC
200 bezprzewodowy (komunikacja radiowa) .
44.1 Termostat pokojowy - Pompa c.o. - czas pracy
Parametr okreœlaj¹cy czas pracy pompy c.o. (liczony w sekundach) podczas
w³¹czonej wspó³pracy z termostatem
pokojowym.
Przyciskami
dokonujemy zmiany ustawieñ. Zatwierdzamy
przechodz¹c jednoczeœnie do nastêpnych
ustawieñ.

Reg. Pokojowy
OBIEG1
Pompa C.O.
Praca<sek> : 30
Zakres zmian: od 0 ÷ 240 sek
Ustawienie fabryczne: 30 sek

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe /
Reg. Pokojowy / Obieg 1 pompa C.O.
Wskazówka: Przy spadku temperatury w pomieszczeniu
poni¿ej ustawionej - sygna³ z termostatu powoduje w³¹czenie i
ci¹g³¹ pracê pompy a¿ do uzyskania wymaganej temperatury.
Nie jest to objawem nieprawid³owej pracy sterownika.
Po uzyskaniu wymaganej temperatury, sterownik bêdzie
cyklicznie za³¹cza³ pompê wg ustawionych czasów pracy i
pauzy.
44.2 Termostat pokojowy - Pompa c.o. - czas pauzy
Parametr okreœlaj¹cy czas przerwy
pompy c.o. (liczony w minutach) podczas w³¹czonej wspó³pracy z termostatem pokojowym.
Przyciskami
dokonujemy zmiany ustawieñ. Zatwierdzamy
przechodz¹c jednoczeœnie do nastêpnych
ustawieñ.

Reg. Pokojowy
OBIEG 1
Pompa C.O.
Pauza <min> :20
Zakres zmian: od 5 ÷ 60 min
Ustawienie fabryczne: 20 min

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Reg. Pokoj. / Obieg 1 pompa co
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44.3 Termostat pokojowy - Obieg 2
Parametr okreœlaj¹cy co ma zrobiæ w
Obiegu 2 sterownik po osi¹gniêciu na
termostacie ustawionej temperatury.
Funkcja dzia³a przy ustawieniach regulatora pokojowego na “OBIEG1 +
OBIEG2”.
Przyciskami
dokonujemy zmiany ustawieñ. Zatwierdzamy
przechodz¹c jednoczeœnie do nastêpnych
ustawieñ.

Reg. Pokojowy
OBIEG 2
Wy³. pompê
Zakres zmian: zamknij mieszacz /
wy³¹cz pompê
Ustawienie fabryczne: wy³. pompê

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Reg. Pokojowy / Obieg 2

45. Menu serwisowe - Tryb pracy
U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru trybu,
w jakim pracowaæ ma regulator. Mo¿e
okreœliæ, czy pompa podgrzewacza
c.w.u. ma byæ obs³ugiwana oraz czy ma
pracowaæ w priorytecie ciep³ej wody
u¿ytkowej.
Przyciskami
dokonujemy zmiany ustawieñ. Przyciskiem
wychodzimy z ustawieñ.

Tryb Pracy
Tylko co
Zakres zmian: co i cwu / Tylko co /
Priorytet cwu
Ustawienie fabryczne: Tylko co

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Tryb Pracy/
Wskazówka: W³¹czenie trybu “Priorytet cwu” sygnalizowane
jest na ekranie symbolem P i
. W³¹czenie trybu “co i cwu”
sygnalizowane jest na ekranie symbolem
.
Warunkiem niezbêdnym do uruchomienia siê pompy c.w.u. jest
osi¹gniêcie minimalnej ró¿nicy temperatur pomiêdzy kot³em a
podgrzewaczem ciep³ej wody u¿ytkowej (patrz - Menu serwisowe / CWU Serwis / Ciep³a woda Kocio³-Podgrz.).
Priorytet c.w.u. oznacza, ¿e kiedy temperatura wody w podgrzewaczu c.w.u. spadnie poni¿ej ustawionej, wówczas kocio³
przestaje pracowaæ na potrzeby centralnego ogrzewania i
zaczyna podgrzewaæ wodê u¿ytkow¹. Jeœli uk³ad “kocio³podgrzewacz” jest w³aœciwie dobrany, przerwy w ogrzewaniu
nie powoduj¹ pogorszenia komfortu cieplnego.
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46. Menu serwisowe - Parametry Obieg 2
46.1 Parametry Obieg 2 - Typ sterowania
Regulator umo¿liwia wybór miêdzy
dwoma trybami pracy: pogodowym lub
sta³otemperaturowym. Tryb pogodowy
umo¿liwia pe³ne wykorzystanie regulatora i uk³adu grzewczego do ekonomicznego i wygodnego sterowania ogrzewaniem domu.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry Obieg 2 / Typ sterowania

Parametry
OBIEG 2
Typ sterowania
pogodowe
Zakres zmian: pogodowe/sta³otem.
/ wy³¹czone
Ustawienie fabryczne: wy³¹czone

46.2 Parametry Obieg 2 - Temperatura maksymalna
Tutaj mo¿emy ustawiæ temperaturê
maksymaln¹ dla Obiegu 2. Patrz “Krzywe grzewcze - opis “.

Parametry
OBIEG 2

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry Obieg 2 / temp. max.

temp. max. : 50°
Zakres zmian: 30° ÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 50°

46.3 Parametry Obieg 2 - Temperatura minimalna
Tutaj mo¿emy ustawiæ temperaturê
minimaln¹ dla Obiegu 2. Patrz “Krzywe
grzewcze - opis “.

Parametry
OBIEG 2

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / Parametry Obieg 2 / temp. min.

temp. min. : 20°
Zakres zmian: 1° ÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 20°
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47. Funkcja COMFORT SYSTEM
Wbudowana funkcja COMFORT SYSTEM w regulatorze zapobiega zablokowaniu pompy obiegowej przez osadzaj¹cy siê kamieñ na wirniku pompy. Regulator
automatycznie za³¹cza pompê obiegow¹ na 30 sekund co 24 godziny, licz¹c od
ostatniego jej uruchomienia. Praca pompy w tym trybie sygnalizowana jest
mruganiem diody POMPA . Funkcja zaczyna dzia³aæ po 24 godzinach od
w³¹czenia regulatora.

!

Uwaga: Aby funkcja COMFORT SYSTEM by³a aktywna, po
zakoñczeniu sezonu grzewczego nale¿y pozostawiæ regulator
w³¹czony do sieci.

48. Funkcja ochrony przed zamro¿eniem
Regulator zabezpiecza instalacjê grzewcz¹ przed zamro¿eniem, powoduj¹c
w³¹czenie na sta³e obu pomp w sytuacji, gdy temperatura wody w uk³adzie
spadnie do 4 °C lub ni¿szej (pompa c.w.u. uruchomi siê pod warunkiem, ¿e
regulator bêdzie pracowa³ w trybie obs³ugi ciep³ej wody u¿ytkowej).

49. Alarmy - opis
49.1 Przekroczenie temperatury na kotle
W sytuacji, gdy temperatura na kotle
przekroczy ustawion¹ w punkcie Alarm temperatura kot³a, wówczas na ekranie
pojawi siê komunikat T.Kot³a oraz
bêdzie generowany przerywany sygna³
dŸwiêkowy (pod warunkiem, ¿e jest on
w³¹czony - patrz punkt Alarm - dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda !

12:59
OB2:45°
zew:31°
T.Kot³a

Nast:20°
Koc:95°
CWU:40°
T

Kasowanie alarmu przyciskiem

49.2 Przekroczenie temperatury na podajniku
W sytuacji, gdy temperatura na podajniku przekroczy ustawion¹ w punkcie
Alarm - temperatura podajnika, wówczas na ekranie pojawi siê komunikat
T.Podajn oraz bêdzie generowany
przerywany sygna³ dŸwiêkowy (pod
warunkiem, ¿e jest on w³¹czony - patrz
punkt Alarm - dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .
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12:59
OB2:45°
zew:31°
T. Podajn.

Nast:20°
Koc:95°
CWU:40°
T

Kasowanie alarmu przyciskiem
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49.3 Uszkodzenie czujnika temperatury kot³a
W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury kot³a, wówczas na
ekranie pojawi siê komunikat Cz.Kot³a
(zostanie zatrzymana praca wentylatora), zamiast temperatury kot³a pojawi
siê “--” oraz bêdzie generowany ci¹g³y
sygna³ dŸwiêkowy (pod warunkiem, ¿e
jest on w³¹czony - patrz punkt Alarm dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .

12:59
OB2:45°
zew:31°
Cz.Kot³a

Nast:20°
Koc:--°
CWU:40°
T

Kasowanie alarmu przyciskiem

49.4 Uszkodzenie czujnika temperatury podajnika
W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury podajnika, wówczas
na ekranie pojawi siê komunikat Cz.Pod
(zostanie zatrzymana praca wentylatora
a podajnik pracowaæ bêdzie przez czas
okreœlony w punkcie Wyrzut paliwa do
paleniska w sytuacji krytycznej),
zamiast temperatury podajnika pojawi
siê “--” oraz bêdzie generowany ci¹g³y
sygna³ dŸwiêkowy (pod warunkiem, ¿e
jest on w³¹czony - patrz punkt Alarm dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .

12:59
OB2:45°
zew:31°
Cz.Pod.

Nast:20°
Koc:60°
CWU:40°
T

Kasowanie alarmu przyciskiem

49.5 Uszkodzenie czujnika temperatury zewnêtrznej
W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury zewnêtrznej, wówczas na ekranie pojawi siê komunikat
Cz.Tem.Zew zamiast wskazañ temperatury “zew:” pojawi siê “--” oraz bêdzie
generowany ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy
(pod warunkiem, ¿e jest on w³¹czony patrz punkt Alarm - dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .

12:59
Nast:20°
OB2:45°
Koc:60°
zew:--°
CWU:40°
Cz.Tem.Zew.
T
Kasowanie alarmu przyciskiem
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49.6 Uszkodzenie czujnika temperatury c.w.u.
W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury c.w.u., wówczas na
ekranie pojawi siê komunikat Cz.CWU
(zostanie zatrzymana praca pompy
c.w.u.), zamiast wskazañ temperatury
c.w.u. pojawi siê “--” oraz bêdzie
generowany ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy
(pod warunkiem, ¿e jest on w³¹czony patrz punkt Alarm - dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .

12:59
OB2:45°
zew:25°
Cz.CWU

Nast:20°
Koc:60°
CWU:--°
T

Kasowanie alarmu przyciskiem

Wskazówka: Aby u¿ytkowaæ kocio³ bez czujnika c.w.u. nale¿y
prze³¹czyæ tryb pracy na “tylko c.o.”
49.7 Uszkodzenie czujnika temperatury Obiegu 2
W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury OBIEGU 2, wówczas na ekranie pojawi siê komunikat
Cz.OB2 , zamiast wskazañ temperatury
OB2 pojawi siê “--” oraz bêdzie generowany ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy (pod
warunkiem, ¿e jest on w³¹czony - patrz
punkt Alarm - dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .

12:59
OB2:--°
zew:25°
Cz.OB2

Nast:20°
Koc:60°
CWU:45°
T

Kasowanie alarmu przyciskiem

49.8 Bezpiecznik termiczny
W sytuacji, gdy nast¹pi przekroczenie
temperatury na kotle powy¿ej 90 °C,
nast¹pi awaryjne od³¹czenie pracy
wentylatora. Jednoczeœnie na ekranie
pojawiaæ
siê bêdzie informacja
BEZPIECZNIK TERMICZNY oraz bêdzie generowany przerywany sygna³
dŸwiêkowy (pod warunkiem, ¿e jest on
w³¹czony - patrz punkt Alarm - dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .

BEZPIECZNIK
TERMICZNY

Po spadku temperatury poni¿ej 70 °C, bezpiecznik termiczny
zresetuje siê automatycznie. Nale¿y skasowaæ alarm
.
przyciskiem
i uruchomiæ kocio³ przyciskiem
wychodz¹c z trybu STOP.
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49.9 Awaria szuflady podajnika t³okowego
W sytuacji, gdy nast¹pi awaria / zablokowanie mechanizmu podajnika t³okowego (szuflada nie bêdzie siê przesuwaæ), wówczas na ekranie pojawi siê
komunikat Podajnik (zostanie zatrzymana praca podajnika i wentylatora)
oraz bêdzie generowany ci¹g³y sygna³
dŸwiêkowy (pod warunkiem, ¿e jest on
w³¹czony - patrz punkt Alarm - dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .

12:59
Nast:20°
OB2:45°
Koc:60°
zew:31°
CWU:40°
Podajnik
Kasowanie alarmu przyciskiem

49.10 Uszkodzenie czujnika temperatury powrotu
W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury powrotu, wówczas
na ekranie pojawi siê komunikat
Cz.powrot , zamiast temperatury PWR
pojawi siê “--” oraz bêdzie generowany
ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy (pod warunkiem, ¿e jest on w³¹czony - patrz punkt
Alarm - dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .

12:59
OB2:45°
zew:25°
Cz.powrot

Nast:20°
Koc:60°
CWU:45°
T

Kasowanie alarmu przyciskiem

49.11 Uszkodzenie czujnika temperatury cyrkulacji
W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury cyrkulacji, wówczas na ekranie pojawi siê komunikat
Cz.cyrkul , zamiast temperatury “Cyr”
pojawi siê “--” oraz bêdzie generowany
ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy (pod warunkiem, ¿e jest on w³¹czony - patrz punkt
Alarm - dŸwiêk).
Zapali siê równie¿ czerwona dioda ! .

12:59
OB2:35°
zew:25°
Cz.cyrkul

Nast:20°
Koc:60°
CWU:45°
T

Kasowanie alarmu przyciskiem
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33. Alarmy
50.
Sterowanie
- opis
pogodowe
(ci¹g dalszy)
wg krzywych grzewczych
Sterowanie pogodowe jest to regulacja parametrów pracy instalacji w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej. W wyniku zmian temperatury na dworze ,
zmianie ulega temperatura wody w instalacji. Czyli im ch³odniej na zewn¹trz tym
kocio³ grzeje mocniej i odwrotnie. W tym celu na zewn¹trz budynku montuje siê
czujnik temperatury, który wysy³a informacje do sterownika pogodowego.
Ustawienie trybu podogowego w Menu
serwisowe / Obieg 1 / Typ sterowania /
pogodowe. Analogicznie dla Obiegu 2.
Na ekranie wyœwietlana jest nastawiona
temperatura pomieszczenia “Nast.
20°”. A temperatura, do której d¹¿y
kocio³, wyœwietlana jest na przemian z
temperatur¹ kot³a. Jest ona poprzedzona symbolem “>>>”. Temperatura
ta zmienia siê w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej. Jest ona zale¿na od
ustawieñ krzywych grzewczych. Po
osi¹gniêciu tej temperatury kocio³ przechodzi w tryb “Podtrzymanie”. Dotyczy to Obiegu 1.
Dla Obiegu 2 , regulacja temperatury odbywa siê poprzez zamykanie i otwieranie zaworu 3 lub 4 drogowego. Praca
tego zaworu jest uzale¿niona od temperatury zewnêtrznej a progi dzia³ania
zale¿ne od ustawieñ krzywych grzewczych dla Obiegu 2.

60

12:59
OB2:35°
zew:25°
Grzanie

Nast:20°
Koc:60°
CWU:45°

12:59
OB2:35°
zew: 5°
Grzanie

Nast.:20°
>>> :50°
CWU:45°

T

T
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51. Krzywe grzewcze - wprowadzenie
Krzywa grzewcza

instalatorska ustawia krzyw¹ grzewcz¹.

Prawid³owe ustawienie krzywej grzewczej zapewnia utrzymanie sta³ej temperatury wewn¹trz budynku przy ró¿nych
temperaturach zewnêtrznych. Dok³adne
ustawienie krzywej grzewczej jest szczególnie istotne dla kot³ów kondensacyjnych
i pomp ciep³a. Im ni¿sze bêd¹ temperatury
robocze dla tych urz¹dzeñ, tym wy¿sza
ich sprawnoœæ. Wzór na krzyw¹ grzewcz¹ pozwala okreœliæ jej wymagane
nachylenie w zale¿noœci od parametrów
nominalnych systemu grzewczego. Jednak w praktyce okazuje siê to czêsto
niewystarczaj¹ce i na podstawie obserwacji zachowania siê budynku nale¿y
skorygowaæ obliczone pocz¹tkowe parametry. Zachowanie siê budynku i jego
reakcja na zmiany temperatury, jest silnie
zale¿ne od pojemnoœci cieplnej (konstrukcja masywna lub lekka budynku),
bezw³adnoœci cieplnej a tak¿e zysków
ciep³a od nas³onecznienia.

Wskazówka
Je¿eli w posiadanej przez Pañstwa
instalacji grzewczej dostêpne s¹ obiegi
grzewcze z mieszaczem, temperatura
wody na zasilaniu dla obiegu grzewczego
bez mieszacza jest wy¿sza o ustawion¹
ró¿nicê od temperatury wody na zasilaniu
dla obiegów grzewczych z mieszaczem.

Przyk³ad
Dom o dobrej izolacji cieplnej w
os³oniêtym otoczeniu (z grzejnikami
radiatorowymi): Nachylenie = 1,2
Dom na otwartej przestrzeni lub ze
star¹ instalacj¹ grzewcz¹ (z grzejnikami
radiatorowymi): Nachylenie = 1,6
Krzywe grzewcze obrazuj¹ zwi¹zek
miêdzy temperatur¹ zewnêtrzn¹, temperatur¹ pomieszczenia (wartoœæ wymagana), temperatur¹ wody w kotle lub na
zasilaniu (obiegu grzewczego). Im ni¿sza
temperatura zewnêtrzna, tym wy¿sza
temperatura wody w kotle lub na zasilaniu
(obiegu grzewczego). Aby dla ka¿dej
temperatury zewnêtrznej zagwarantowaæ
wystarczaj¹co du¿o energii cieplnej przy
minimalnym zu¿yciu paliwa, konieczne
jest uwzglêdnienie w³aœciwoœci budynku i
instalacji grzewczej. W tym celu firma

Regulacja temperatury obu obiegów
(zasilanego bezpoœrednio z kot³a i
wyposa¿onego w zawór) odbywaæ siê mo¿e na podstawie temperatury zewnêtrznej wed³ug wybranej krzywej grzewczej. Dla obu obiegów mo¿na wybraæ
niezale¿ne krzywe grzewcze.
Do dyspozycji jest 17 ustawieñ krzywych
grzewczych, które mo¿na dodatkowo
przesuwaæ dopasowuj¹c temperaturê
bazow¹. Umo¿liwia to dopasowanie
temperatur zasilania do charakterystyki
budynku.
Instalacje ogrzewania pod³ogowego pracuj¹ z niskimi temperaturami np. 40°
zasilanie i 30° powrót lub 35° zasilanie i
27° powrót. S¹ dla nich dobierane niskie
nachylenia krzywej grzewczej (miêdzy 0,2
a 0,6). Dla instalacji grzejnikowych
dobierane s¹ krzywe o wiêkszym nachyleniu (miêdzy 0.6 a 1.2). Dla starych
instalacji grzewczych oraz dla budynków
wolnostoj¹cych i s³abo ocieplonych, o
temperaturze wody w kotle pow. 75°,
stosowane s¹ krzywe o wysokim nachyleniu ( miêdzy 1,2 a 2,0).
Ka¿de podniesienie o 1°C temperatury
wewnêtrznej zwiêksza zu¿ycie paliwa
przez kocio³ o kilka procent dlatego nale¿y
d¹¿yæ do ustawienia jak najni¿szej krzywej grzewczej, przy której osi¹ga siê
komfort cieplny budynku. Mo¿e to wymagaæ kilku korekt nastaw krzywej grzewczej
w ci¹gu roku.
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52. Krzywe grzewcze - wyznaczanie
Krzyw¹ grzewcz¹ mo¿na wstêpnie
wyznaczyæ metod¹ obliczeniow¹ przy
za³o¿onej temperaturze zasilania
instalacji grzewczej i wymaganej
temperaturze pomieszczenia.

D
T1 - ró¿nica zasilania instalacji tk
i wymaganej temperatury
pomieszczenia tp

D
T2 - ró¿nica temperatury
pomieszczenia tp i zewnêtrznej tz
tk - temperatura zasilania instalacji
grzewczej (lub kot³a)
tp - temperatura pomieszczenia
tz - temperatura zewnêtrzna
NKG - nachylenie krzywej grzewczej

D
T1 = tk - tp
D
T2 = tp - tz

T2
NKG = D
T1/D
53. Krzywe grzewcze - opis
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Temperatura zewnêtrzna w °C

Rys. 15 Krzywe grzewcze
Przyk³ad
Dla temperatury zewnêtrznej wyn. -14°C:
A Zakres nachyleñ krzywych grzewczych dla instalacji
ogrzewania pod³ogowego od 0,2 do 0,8
B Zakres nachyleñ krzywych grzewczych dla
ogrzewania niskotemperaturowego od 0,8 do 1,6
C Zakres nachyleñ krzywych grzewczych dla instalacji
o temperaturze wody w kotle pow. 75°C od 1,6 do 2,0
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1,8

2,0

2,6
2,4
2,2

90

3,0

3,4

Temperatura wody w kotle lub
temperatura na zasilaniu w °C

Nachylenie
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53. Krzywe grzewcze - opis (ci¹g dalszy)

Wymagan¹ temperaturê pomieszczenia mo¿emy regulowaæ
tylko w trybie pogodowym (ustawienia trybu patrz “Menu serwisowe / Parametry Obieg 1 / Typ
sterowania”). Wybraæ obieg
grzewczy i ustawiæ normaln¹
temperaturê pomieszczenia na
dzieñ. Na noc lub weekend
ustawiæ temperaturê zredukowan¹ .

Wejœcie do ustawieñ Menu g³ówne / Obieg 1 /
T. Pom

90

Temp. wody w kotle lub
na zasilaniu w °C

Regulacja temperatury
pomieszczenia

OBIEG 1
KOCIOL
Tryb pogodowy
T. pom. : 20°

Tem 23
p
0
-20
po erat 17
mie ura
Temp. zewnêtrzna w °C
szc wy
zen ma
i a w gan
°C a

Powtórzyæ czynnoœæ dla
Obiegu 2
Powrót

Rys. 16 Regulacja temp. pom.
Regulacja zredukowanej
temperatury pomieszczenia

Regulacja nachylenia krzywej
grzewczej
W zale¿noœci od typu ogrzewania, parametrów energetycznych
domu oraz obserwacji zale¿noœci
pogodowych dobraæ odpowiednie nachylenie krzywej grzewczej oraz poziom .

Temp. wody w kotle lub
na zasilaniu w °C

90

A
B

Tem 23
p
0
-15 -20
po erat 17
mie ura
Temp. zewnêtrzna w °C
szc wy
zen ma
i a w gan
°C a

OBIEG 1
KOCIOL
Tryb pogodowy
T.zred.
: 18°

Powtórzyæ czynnoœæ dla
Obiegu 2
Powrót

Rys. 17 Zredukowana temp.
pomieszczenia

90

Temp. wody w kotle lub
na zasilaniu w °C

A Krzywa grzewcza dla pracy z
normalnà temperaturà pomieszczenia
B Krzywa grzewcza dla pracy ze
zredukowanà temperaturà pomieszczenia
W trybie pracy ze zredukowan¹
temperatur¹ pomieszczenia wartoœæ wymagana tej temperatury
mo¿e byæ zmieniana automatycznie w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej. Zmiana temperatury przebiega w oparciu o
ustawion¹ krzyw¹ grzewcz¹,
maksymalnie do osi¹gniêcia
normalnej wartoœci wymaganej
temperatury pomieszczenia.

Wejœcie do ustawieñ Menu g³ówne / Obieg1 /
T.zred /

nachylenie
=1,8
=1,4

Wejœcie do ustawieñ Menu serwisowe / Krzywe grzewcze / Obieg 1 /
Nachylenie/
Krzywe grzewcze

=0,8

OBIEG 1
Nachylenie : 0.8

+20

0
-20
Temp. zewnêtrzna w °C

Rys. 18 Nachylenie krzywej
grzewczej

Powtórzyæ czynnoœæ dla
Obiegu 2
Powrót
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53. Krzywe grzewcze - opis (ci¹g dalszy)

Zmieniaj¹c poziom krzywej grzewczej przesuwamy jej wykres w
pionie. Ma to na celu lepsze przystosowanie instalacji grzewczej
do zmiennych warunków pogodowych. Np. ustawienie poziomu
krzywej na 2 bêdzie skutkowaæ
podwy¿szeniem o 2° temperatury do jakiej kocio³ bêdzie
grza³ wodê.

Wejœcie do ustawieñ Menu serwisowe / Krzywe grzewcze / Obieg 1 /
Poziom

90

Temp. wody w kotle lub
na zasilaniu w °C

Regulacja poziomu
krzywej grzewczej

Krzywe grzewcze
OBIEG 1
Poziom : 0
+20

0
-20
Temp. zewnêtrzna w °C

Rys. 19 Poziom krzywej
grzewczej

Temp. wody w kotle lub
na zasilaniu w °C

90

temp. maks.

Parametry
OBIEG 1
temp. max. : 50°

temp. min.
+20

0
-20
Temp. zewnêtrzna w °C

Rys. 20 Ograniczenie temp.
maks. i min. kot³a
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Powrót

Wejœcie do ustawieñ Menu serwisowe / Parametry Obieg1/Temp. max

Ograniczenie temperatury
maksymalnej i minimalnej
Ustawiæ maksymaln¹ i minimaln¹
temperaturê kot³a. Dla dwóch
obiegów lub dla ogrzewania
pod³ogowego zmniejszyæ temp.
maks. do ok. 50°. Patrz “Tabela
ustawieñ/Ustawienia fabryczne”

Powtórzyæ czynnoœæ dla
Obiegu 2

Powtórzyæ czynnoœæ dla
Obiegu 2
Powrót
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54. Korekta ustawieñ krzywych grzewczych
Je¿eli przez d³u¿szy czas w okresie
grzewczym temperatura pomieszczenia nie odpowiada Pañstwa wymaganiom, istnieje mo¿liwoœæ zmiany
przebiegu grzania. Na przebieg grzania mo¿na oddzia³ywaæ poprzez zmianê nachylenia i poziomu krzywej

grzewczej. Prosimy obserwowaæ
zmieniony przebieg grzania przez
kilka dni (jeœli to mo¿liwe, poczekaæ na
wiêksz¹ zmianê pogody) przed podjêciem decyzji o ponownych zmianach.

Objawy

Czynnoœæ

Temperatura wewnêtrzna jest
zbyt niska przy ró¿nych temperaturach zewnêtrznych

Zmieniæ nachylenie krzywej
grzewczej np. z 1,2 na 1,4.
Temperatura zasilania wzroœnie w ca³y zakresie pogodowej regulacji pracy systemu grzewczego

Patrz rys. 18

W pomieszczeniu jest za
ch³odno w zimnej porze roku

Ustawiæ nachylenie krzywej
grzewczej na kolejn¹ wy¿sz¹
wartoœæ (np. z 1,4 na 1,6)

Patrz rys. 18

W pomieszczeniu jest za
ciep³o w zimnej porze roku

Ustawiæ nachylenie krzywej
grzewczej na kolejn¹ ni¿sz¹
wartoœæ (np. z 1,4 na 1,2)

Patrz rys. 18

W pomieszczeniu w przejœciowej oraz w zimnej porze
roku jest za zimno

Ustawiæ poziom krzywej
grzewczej na wy¿sz¹ wartoœæ (np. z 0 na +3)

Patrz rys. 19

W pomieszczeniu w przejœciowej oraz w zimnej porze
roku jest za ciep³o

Ustawiæ poziom krzywej
grzewczej na ni¿sz¹ wartoœæ
(np. z 0 na - 3)

Patrz rys. 19

W pomieszczeniu jest w porze
przejœciowej za zimno a w
zimnej porze roku wystarczaj¹co ciep³o

Ustawiæ nachylenie krzywej
grzewczej na kolejn¹ ni¿sz¹
wartoœæ, a poziom na
wy¿sz¹ wartoœæ

Patrz rys. 18
i rys. 19

W pomieszczeniu jest w porze
przejœciowej za ciep³o a w
zimnej porze roku wystarczaj¹co ciep³o

Ustawiæ nachylenie krzywej
grzewczej na kolejn¹ wy¿sz¹
wartoœæ, a poziom na ni¿sz¹
wartoœæ

Patrz rys. 18
i rys. 19

Wskazówki
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55. Krzywe grzewcze - porady
Zmiana nachylenia krzywej to przesuniêcie prawego koñca wykresu w górê lub
w dó³ gdy lewy koniec opiera siê na osi temperatury wymaganej pomieszczenia.
Zmiana poziomu to równoczesne podniesienie lewego i prawego koñca
wykresu w górê lub w dó³ o zadan¹ wartoœæ tak¹ sam¹ dla lewego i prawego
koñca wykresu. Daje to bardzo du¿e mo¿liwoœci regulacji.
Zwiêkszenie o jeden stopieñ temperatury wymaganej podnosi tylko pocz¹tek
krzywej, czyli przy dodatnich temperaturach bêdzie wiêksza zmiana a przy
ujemnych mniejsza (wykres uniesiony tylko z lewej, z prawej punkt sta³y).
Zmiana pionowa (poziomu) zmienia po³o¿enie lewej i prawej strony belki wiêc
zmiana bêdzie odczuwalna w ca³ym zakresie temperatur.
Na pocz¹tek powinno siê regulowaæ nachylenie krzywej grzewczej (rys. 18),
czyli podnosiæ lub obni¿aæ prawy koniec tej krzywej. Jeœli to nie pomaga w
pe³nym zakresie temperatur nale¿y zmieniæ poziom krzywej (rys.19). Zmiana
poziomu krzywej grzewczej umo¿liwia dok³adne dostrojenie uk³adu
grzewczego do oczekiwañ u¿ytkownika.
Obni¿enie poziomu krzywej o 2° bêdzie skutkowa³o obni¿eniem temperatury
do jakiej kocio³ bêdzie grza³ wodê o 2 stopnie mniej ni¿ bêdzie to wynika³o
z aktualnie wybranej krzywej grzewczej i temperatury zewnêtrznej.

56. Charakterystyka temperaturowa czujników

Rys. 21 Charakterystyka czujników
Wskazówka:
Opór czujników porównaæ z charakterystyk¹. Przy du¿ych
odstêpstwach wymieniæ czujnik.
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57. Dane techniczne*
Zakres mierzonych temperatur
od - 9 °C do + 120 °C
Zakres ustawienia temperatur dla kot³a
od + 40 °C do + 85 °C
Zakres ustawienia temperatur dla podgrzewacza c.w.u. od + 40 °C do + 70 °C
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o.
od + 30 °C do + 70 °C
P³ynny rozruch wentylatora
tak
Regulowana maksymalna moc wentylatora
40 - 100 %
Histereza wentylatora (ró¿nica za³. - wy³.)
od 1 °C do 9 °C
Histereza pompy c.w.u. (ró¿nica za³. - wy³.)
od 2 °C do 9 °C
Regulacja przedmuchu (mo¿liwoœæ ca³kowitego
praca: 0 - 90 sekund
wy³¹czenia przedmuchu)
przerwa: 1 - 60 minut
Regulowany czas wygaszania kot³a
0 - 45 minut
Dopuszczalne obci¹¿enie wyjœæ
wentylator: 100 W / 230 V
podajnik: 200 W / 230 V
pompa c.o.: 100 W / 230 V
pompa c.w.u.: 100 W / 230 V
pompa cyrkulacyjna: 100 W / 230 V
zawór 3D/4D: 100 W / 230 V
Znamionowe napiêcie zasilania
~ 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne
2x5A
Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
< 95 %
Stopieñ ochrony obudowy
IP 20
Temperatura otoczenia
od 0 °C do + 40 °C

!

*Uwaga: W zale¿noœci od wersji programu, niektóre zakresy
nastaw mog¹ ró¿niæ siê od powy¿szych
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58. Zasady postêpowania ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym
Pozbycie siæ zuýytego sprzætu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostaùych krajach
europejskich majàcych wùasne systemy zbiórki).
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
(zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.07.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym) stanowi, ¿e produkt ten nie
mo¿e byæ traktowany jako odpad komunalny. Powinien byæ
przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie
odpowiedniego sk³adowania, pomo¿esz zapobiec negatywnym
skutkom gro¿¹cym œrodowisku naturalnemu i ludzkiemu
zdrowiu. Recykling pomaga zachowaæ zasoby naturalne. Aby
uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat recyklingu tego
produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania
i zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
oraz wykaz zak³adów przetwarzania, nale¿y skontaktowaæ
siê z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.
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