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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W opisie tym stosowane są następujące symbole i wskazówki. 
Polecenia te dotyczą ochrony osób i technicznego bezpieczeństwa 
eksploatacji.

„Wskazówka bezpieczeństwa” charakteryzuje te polecenia, których 
należy dokładnie przestrzegać, aby uniknąć zagrożenia lub zranienia 
osób i zapobiec uszkodzeniom urządzenia.

Zagrożenie spowodowane napięciem elektrycznym na elektrycznych 
częściach konstrukcji! Uwaga: Przed zdjęciem obudowy wyłączyć 
wyłącznik kotła.

Przy załączonym wyłączniku kotła nigdy nie należy dotykać 
elektrycznych części konstrukcyjnych i styków! Występuje 
niebezpieczeństwo porażenia prądem z narażeniem zdrowia 
lub życia.
Na zaciskach przyłączeniowych występuje napięcie nawet przy 
wyłączonym wyłączniku kotła.

„Wskazówka” charakteryzuje polecenia techniczne, których należy 
przestrzegać, aby zapobiec szkodom i zakłóceniom funkcjono-
wania urządzenia.

Uwaga

Doprowadzenie palnika

Czujnik kotła

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
Przyłącze przewodu ochronnego

Termometr
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Normy / przepisy

Konserwacja / naprawa -  Należy kontrolować niezawodność funkcji wyposażenia elek-
trycznego w regularnych odstępach czasu.

-  Zakłócenia i uszkodzenia mogą być usuwane tylko przez osobę 
posiadającą odpowiednie i ważne uprawnienia.

-  Uszkodzone części konstrukcyjne mogą być wymieniane tylko 
na oryginalne części zamienne firmy Wolf.

Należy zachować zalecane elektryczne wartości zabezpieczeń 
(patrz dane techniczne).

Przy instalacji, uruchamianiu, obsłudze i konserwacji należy 
przestrzegać aktualnych przepisów, norm i wytycznych.
- 90/396/EWG „Dyrektywa dotycząca urządzeń“
- 73/23/EWG „Dyrektywa niskonapięciowa“
- 89/336/EWG „Dyrektywa kompatybilności elektr.“

Instalacja / Uruchomienie

Wskazówki ostrzegawcze -  Usuwanie,  mostkowanie lub wyłączanie urządzeń 
zabezpieczających i nadzoru jest zabronione!

-  Instalacja może być eksploatowana tylko w stanie niezawod-
nym pod względem technicznym. Zakłócenia oraz uszkodzenia 
zmniejszające bezpieczeństwo muszą zostać niezwłocznie 
usunięte.

- Przy ustawieniu temperatury wody użytkowej powyżej 60°C 
względnie przy aktywacji funkcji zabezpieczenia przed bakte-
riami Legionella (65°C) należy się zatroszczyć o odpowiednią 
domieszkę zimnej wody (zagrożenie oparzenia).

Uwaga
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Montaż / prace elektryczne

Podczas montażu regulacji należy przestrzegać, by kapilary 
czujników nie były załamane lub skręcone.
Przewodów sterowniczych nie należy układać razem z sieciowymi. 

Okablowanie elektryczne należy wykonywać według schematu.

Tylną pokrywę regulacji należy otworzyć po odkręceniu obydwu 
śrub.

Przewody palnika
Prowadzić przez otwór konsoli regulacji (lewo/prawo), w zależności 
od kierunku otwierania drzwi kotła.

Czujnik kotła
Włożyć w otwór tulejki zanurzeniowej kotła.

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
Kapilarę czujnika włożyć w otwór tulejki zanurzeniowej kotła.

Przyłącze przewodu ochronnego
Przyłączyć do konsoli regulacji.

Termometr do wyświetlania temperatury kotła
Włożyć w otwór tulejki zanurzeniowej kotła.

Montaż

Przewody palnika

Czujnik kotła

Ogranicznik 
temperatury 
bezpieczeństwa

Przyłącze przewodu 
ochronnego

Termometr
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Przewód przyłączeniowy sieci połączyć z dostarczonym razem 
wtykiem. Wtyk włożyć w opisane miejsce listwy wtykowej, a przewód 
zabezpieczyć za pomocą uchwytu. Przewód  przeprowadzić przez 
wycięcie w tylnej ściance kotła.

Przyłącze sieciowe

Wszystkie niepotrzebne wtyki włożyć do listwy. Zwrócić uwagę 
na kodowanie kolorów.

Wskazówka
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Przyłączenie pompy Pompa obiegu kotła Wolf i pompa ładowania zasobnika Wolf 
fabrycznie wykonane są z wtykiem. Przewód poprowadzić przez 
wycięcie w tylnej ściance kotła. Wtyki włożyć w opisane miejsca 
listwy wtykowej i zabezpieczyć przewody za pomocą uchwytu.

Montaż / prace elektryczne

Czujnik zewnętrzny 
(wyposażenie dodatkowe)

Przewody doprowadzające wykonywane przez inwestora 
zewnętrznego czujnika temperatury połączyć z dostarczonym 
razem wtykiem. Wtyk włożyć w opisane miejsce listwy wty-
kowej, przewód zabezpieczyć za pomocą uchwytu. Przewód  
przeprowadzić przez wycięcie w tylnej ściance kotła. Zewnętrzny 
czujnik temperatury zamontować na ścianie północnej lub 
północno- wschodniej 2 do 2,5 m nad terenem.

Czujnik zasobnika 
(wyposażenie dodatkowe)

Czujnik zasobnika (wyposażenie dodatkowe) włożyć do tulejki 
zanurzanej w zasobniku. Przewód poprowadzić przez wycięcie 
w ściance tylnej kotła. Wtyk włożyć w opisane miejsce listwy 
wtykowej i przewód zabezpieczyć za pomocą uchwytu.

E1
Wejście parametryczne

Przewód przyłączeniowy dla wejścia E1 połączyć z dostarczonym 
razem wtykiem. Wtyk włożyć w opisane miejsce listwy wty-
kowej, przewód zabezpieczyć za pomocą uchwytu. Przewód  
przeprowadzić przez wycięcie w tylnej ściance kotła.

Wyposażenie dodatkowe 
eBus

Układ zdalnej obsługi, moduł zegara radiowego, moduł zegara 
radiowego z czujnikiem zewnętrznym, odbiornik dla zewnętrznego 
czujnika radiowego i analogowy układ zdalnej obsługi radiowej. 
Przewody doprowadzające wyposażenia dodatkowego wykony-
wane przez inwestora połączyć z dostarczonym razem zielonym 
wtykiem (napis eBus). Wtyk włożyć w opisane miejsce listwy 
wtykowej i zabezpieczyć przewód za pomocą uchwytu. Przewód  
przeprowadzić przez wycięcie w tylnej ściance kotła.

Wskazówka:
Jeżeli ma być przyłączona większa ilość regulatorów eBus, muszą 
być one podpięte równolegle w przyłącza eBus.

A1
Wyjście parametryczne

Przewód przyłączeniowy dla wyjścia A1 połączyć z dostarczonym 
razem wtykiem. Wtyk włożyć w opisane miejsce listwy wtyko-
wej, a przewód zabezpieczyć za pomocą uchwytu. Przewód  
przeprowadzić przez wycięcie w tylnej ściance kotła.
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Uruchomienie

Załączyć wyłącznik kotła (ZAŁ./WYŁ.) regulacji.

Wyłącznik kotła ZAŁ./WYŁ.

Jeżeli regulacja zostanie załączona na wyłączniku kotła, rozpoczynana 
jest wówczas praca z ustawieniami fabrycznymi.

Wskazówka:
Ustawienie fabryczne regulacji odpowiada wartościom 
doświadczalnym. W zależności od instalacji bądź rozmieszczenia 
można ustawić parametry regulacji w sposób różniący się 
od ustawienia fabrycznego! Zmiany mogą być dokonywane 
przy użyciu wyposażenia dodatkowego do regulacji firmy Wolf
przez PC/Laptop za pomocą oprogramowania do regulacji firmy
Wolf. Wszystkie ustawienia fabryczne są zapamiętane w sposób 
nieulotny.

W chwili uruchomienia regulacja automatycznie rozpoznaje 
podłączony czujnik zasobnika i/ lub czujnik zewnętrzny.

Czujnik zewnętrzny zostaje wyłączony (wymeldowany) poprzez 
odpięcie i wyłączenie/ załączenie napięcia zasilania.
 
Jeżeli nie zostanie podłączony żaden czujnik zewnętrzny, wtedy 
nie odbywa się ochrona instalacji przed zamrożeniem, lecz tylko 
ochrona kotła przed zamrożeniem.

Czujnik zewnętrzny może być wyłączony (wymeldowany) przez 
odpięcie i wyzerowanie.

Czujnik kotła nie może być wyłączony (wymeldowany).Uwaga
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Regulacja / funkcjonowanie / obsługa

Bezpiecznik M 6,3 A

Ogranicznik temperatury 
bezpieczeństwa (STB)

Obsługa tylko przez 
specjalistę

Przyłącze eBus dla 
PC/laptopa

Termometr 

Przycisk reset

Pierścień podświetlany

Wyłącznik pracy ZAŁ./ WYŁ.

C.o. - wybór temperatury 

C.w.u. - wybór temperatury 

Wskazanie Znaczenie
Miga na zielono Stand-by (sieć jest załączona,  
 nie ma zapotrzebowania na ciepło)

Światło ciągłe Zapotrzebowanie na ciepło: 
zielone  pompa pracuje, palnik wyłączony

Miga na żółto Praca kominiarza 

Światło ciągłe żółte Palnik załączony, płomień załączony
Miga na czerwono Zakłócenie

Pierścień podświetlany dla wskazania stanu

Przycisk reset
1. Służy do wykasowania nastaw indywidualnych i powrotu do 

nastaw fabrycznych.
 - wyłącznik pracy musi się znajdować w położeniu O (WYŁ.)
 - nacisnąć przycisk reset i trzymać naciśnięty podczas usta-

wiania wyłącznika pracy w położenie I (ZAŁ.)
 - po załączeniu instalacji przycisk reset trzymać jeszcze 

naciśnięty przynajmniej przez 2 sekundy.

2. Do odblokowania automatu palnika nadmuchowego
 (tylko w kombinacji z odpowiednimi komponentami Wolf).
 - przypadku zakłócenia pracy palnika, automat palnika odblo-

kowywany jest przez naciśnięcie przycisku reset  za pomocą 
przekaźnika zwalniającego blokadę.

Wskazówka: W przypadku zakłóceń palnika kotły muszą być 
odblokowywane bezpośrednio na automacie palnika poprzez 
otwór w obudowie kotła.

Wyłącznik pracy ZAŁ./WYŁ.
W położeniu 0 regulacja kotła grzewczego jest wyłączona. 
Nie odbywa się ochrona przed zamrożeniem.
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Regulacja / funkcjonowanie / obsługa

Regulacja temperatury c.w.u. (pokrętło)
W kotłach grzewczych z zasobnikiem ustawienie 1-9 odpowiada 
temperaturze 15-60°C.
W połączeniu z cyfrowym regulatorem temperatury pomieszczenia 
lub regulatorem pogodowym, ustawienie regulacji temperatury 
c.w.u. jest nieaktywne. Wybór temperatury odbywa się na regu-
latorze c.w.u.

Tryb pracy zimowej (położenie 2-8)
Kocioł grzewczy podgrzewa w trybie pracy zimowej wodę c.o. do 
temperatury ustawionej na regulatorze wody c.o. Pompa obie-
gowa pracuje według ustawienia trybu pracy pompy w sposób 
ciągły (ustawienie fabryczne) względnie tylko przy wysterowaniu 
palnika z wybiegiem.

Regulacja temperatury wody kotłowej c.o. (pokrętło)
Zakres regulacji od 2-8 odpowiada temperaturze wody c.o. od 
38-75°C (ustawienie fabryczne).
W połączeniu z cyfrowym regulatorem temperatury pomieszczenia 
względnie regulatorem sterowanym pogodowo, ustawienie wy-
boru temperatury wody c.o. jest nieaktywne (wyjątek: tryb pracy 
kominiarza). Temperatura wody c.o. jest obliczana na podstawie 
ustawienia regulatora.

Tryb pracy letniej
Poprzez obrót pokrętła wody gorącej - Wybór temperatury do 
położenia         dezaktywowany jest zimowy tryb pracy i uakty-
wniany letni tryb pracy. Letni tryb pracy (ogrzewanie wyłączone) 
oznacza podgrzanie wody użytkowej, jednakże zagwarantowana 
jest ochrona przed zamrożeniem dla ogrzewania i aktywna jest 
ochrona przed zatrzymaniem pompy.

Tryb pracy kominiarza
Poprzez  obrót  pokrętła wody  c.o. -  Wybór  temperatury 
w położenie            uaktywniany jest tryb pracy kominiarza. Usu-
wana jest wcześniejsza blokada taktowania palnika. Pierścień 
podświetlany miga na żółto. Po aktywacji trybu pracy kominiarza 
instalacja grzewcza nie pracuje w sposób zależny od pogody, lecz 
z maksymalną mocą grzewczą i próbuje utrzymywać na stałym 
poziomie średnią temperaturę kotła wynoszącą 60°C. Jeżeli tem-
peratura wody kotła jest mniejsza niż 60°C, wtedy pracuje tylko 
palnik, pompa jest wyłączona. Przy przekroczeniu temperatury 
wody kotła wynoszącej 60°C zostaje załączona pompa obiegu 
kotła. Pompa ładowania zasobnika pracuje tylko tak długo, aż 
zasobnik osiągnie swoją ustawioną zadaną temperaturę. Jeżeli 
doprowadzona energia cieplna nie może zostać oddana, wtedy po 
osiągnięciu maksymalnej temperatury wody w zasobniku, palnik 
zostaje odłączony. Praca w trybie kominiarza zostaje automatycznie 
zakończona po 15 minutach,  albo wówczas, kiedy przekroczona 
zostanie maksymalna temperatura zasilania. Dla ponownej akty-
wacji pokrętło wody c.o. - Wybór temperatury musi zostać obrócone 
jeden raz w lewo, a następnie ponownie w położenie      .
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Regulacja / funkcjonowanie / obsługa

W położeniu „praca letnia” pompa obiegowa najdłużej po 24 
godzinach od zatrzymania uruchamia się na ok. 10 sekund. 
Następnie pracują: pompa ładowania zasobnika i pompa cyrkula-
cyjna (jeżeli występuje) przez 20 sekund. Dzięki  temu zapobiega 
się zatarciu pompy. Jeżeli podczas ochrony przed zatrzymaniem 
pompy pracuje palnik, zostanie on wyłączony na czas ok. jednej 
minuty.

Ochrona przed 
zatrzymaniem  pompy

Termometr
Służy do wskazania aktualnej temperatury wody w kotle.

Bezpiecznik 
M 6,3 A do ochrony płyty regulacyjnej.

Przyłącze eBus
Do transmisji danych między regulacją a PC/laptopem z „Zestawem 
oprogramowania dla regulacji kotła” (wyposażenie dodatkowe).

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB
Fabrycznie ustawiony na 110°C.
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Wyświetlenie /                          zmiana parametrów regulacji

Zmiana bądź wyświetlenie parametrów regulacji możliwe jest tylko poprzez 
wyposażenie regulacji firmy Wolf obsługujące eBus. Sposób postępowania
znajduje się w instrukcji obsługi danej części wyposażenia.

Przegląd parametrów
(ustawienie i funkcja znajdują się na następnych stronach)

* w przypadku pracy z palnikiem gazowym nadmuchowym musi być ustawione 50°C
** w przypadku pracy z palnikiem gazowym nadmuchowym musi być ustawione 40°C

Zmiany mogą być przeprowadzane tylko przez specjalistę.

Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do zakłóceń 
w funkcjonowaniu.
Przy ustawieniu parametru A09 (ochrona przed zamrożeniem 
– dotyczy temperatury zewnętrznej) należy zwrócić uwagę na to, 
że przy temperaturach poniżej 0°C nie jest zapewniona ochrona 
przed zamrożeniem. W efekcie instalacja grzewcza ze wszystkimi 
swoimi komponentami (np. rury, grzejniki itd.) może zostać 
uszkodzona.

Uwaga

Uwaga

Parametr                                  Zakres regulacji      Ustawienie fabr.
A09 Ochrona przed zamrożeniem -20 do +10°C +2°C
A10 Praca równoległa c.w.u. i c.o. 0 / 1 0
HG01  Histereza palnika (dynamiczna) 5 do 30K 15K
HG06 Tryb pracy pompy 0 / 1 0
HG07  Wybieg pompy obiegu kotła 0 do 30min 3min
HG08 Ograniczenie max. - obieg kotła TV-max 40 do 90°C 75°C
HG09 Blokada taktowania palnika 1 do 30min 4min
HG13 Wejście parametryczne E1 1 do 11 1
HG14 Wyjście parametryczne A1 0 do 14 0
HG15 Histereza zasobnika 1 do 30K 5K
HG19 Wybieg pompy ładowania zasobnika 0 do 10min 3min
HG20 Max. czas ładowania zasobnika  0 do 5h 2h
HG21 Minimalna temperatura kotła TK-min* 38 do 90°C 38°C
HG22  Maksymalna temperatura kotła TK-max 50 do 90°C 80°C
HG23 Maksymalna temperatura c.w.u. 60 do 80°C 60°C
HG24 Tryb pracy czujnika c.w.u. 1 / 2 / 3 1
HG25 Przewyższ. temp. kotła przy ład. zasobnika 0 do 40K 10K
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Poziom specjalisty - parametry

Przy załączonym priorytecie c.w.u. (0) podczas ładowania 
zasobnika wyłączona jest pompa obiegu grzewczego. Energia 
kotła udostępniana jest wyłącznie do przygotowania c.w.u. Pompa 
ładowania zasobnika zaczyna pracować dopiero wówczas, kiedy 
temperatura wody kotła jest większa o 5°C niż aktualna tempera-
tura wody zasobnika. Natychmiast po uzyskaniu przez zasobnik 
ustawionej temperatury, wyłącza się palnik i załącza pompa obiegu 
grzewczego. Pompa ładowania zasobnika pracuje maksymalnie 
dalej tak długo, jak zostało to ustawione w parametrze HG19 (czas 
wybiegu pompy ładowania zasobnika).

W równoległym trybie pracy c.w.u. (1) pompa obiegu grzewczego 
pracuje dalej. Jeżeli temperatura wody kotła jest większa o 5°C 
od temperatury zasobnika, zaczyna wówczas pracować pompa 
ładowania zasobnika. Natychmiast, jak tylko zasobnik uzyska 
ustawioną temperaturę wody, ładowanie zasobnika zostaje 
zakończone. Pompa ładowania zasobnika pracuje max. dalej tak 
długo, jak zostało to ustawione w parametrze HG19 (czas wybiegu 
pompy ładowania zasobnika).

W pracy równoległej c.w.u. (1) obieg grzewczy może być czasowo 
poddany działaniu wyższych temperatur. 

Praca równoległa
c.w.u./c.o.
Parametr A10

Ustawienie fabryczne: 0
Zakres regulacji: 0 / 1

Ustawienia indywidualne: ____

Jeżeli temperatura zewnętrzna jest mniejsza od ustawionej 
wartości, wtedy pompa obiegu kotła pracuje w sposób ciągły. Jeżeli 
temperatura wody kotła spadnie poniżej +5°C, wtedy załącza 
się palnik i podgrzewa kocioł do temperatury przynajmniej 38°C.

Wskazówka:
Ustawienie fabryczne może być zmieniane tylko wtedy, kiedy za-
pewni się, że przy niższych temperaturach zewnętrznych nie może 
nastąpić zamarznięcie instalacji grzewczej i jej komponentów.

Ochrona 
przeciwzamrożeniowa
Parametr A09

Ustawienie fabryczne 2°C
Zakres regulacji: -20 do +10°C

Ustawienia indywidualne: ____

A09

 2.0 

A10
 0

Uwaga
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Tryb pracy pompy 0:
Pompa obiegu grzewczego przy instalacjach grzewczych bez 
układu kaskadowego i bez zwrotnicy hydraulicznej 
Przy żądaniu ciepła ogrzewania pompa obiegu grzewczego pra-
cuje w sposób ciągły. 
Przy priorytecie c.w.u pompa obiegu grzewczego zostaje 
wyłączona podczas ładowania zasobnika.

Tryb pracy pompy 1:
Pompa doprowadzająca w instalacjach grzewczych z układem 
kaskadowym i/ lub zwrotnicą hydrauliczną
Pompa obiegowa pracuje przy każdym zapotrzebowaniu na 
ciepło (ogrzewanie/c.w.u.) z wybiegiem pompy według ustawienia 
parametru HG07.

Tryb pracy pompy 
Parametr HG06

HG06
 0

Ustawienie fabryczne: 0
Zakres regulacji: 0 / 1

Ustawienia indywidualne: ____

Histereza palnika reguluje temperaturę kotła wewnątrz ustawio-
nego zakresu poprzez załączanie i wyłączanie palnika. Im wyżej 
ustawiona jest różnica temperatury załączenia-wyłączenia, tym 
większe jest wahanie temperatury kotła wokół wartości zadanej 
przy jednocześnie dłuższych czasach pracy palnika i odwrotnie. 
Dłuższe czasy pracy palnika są mniej szkodliwe dla środowiska 
i przedłużają żywotność części zużywających się. 

Rys.:
Czasowy przebieg dynamicznej histerezy palnika dla histerezy 
wynoszącej 15K, zdefiniowanej przez użytkownika, i wybrany czas
histerezy (parametr HG33) wynoszący 10 minut.

Histereza palnika (dynamiczna) 
Parametr HG01

Ustawienie fabryczne:15 K
Zakres regulacji: 5 do 30 K

Ustawienia indywidualne: ____

Czas pracy palnika (Min.)

H
is

te
re

za
 (K

)
Ustawiona histereza 15K

Czas histerezy 10 minut

HG01
 15
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Funkcja ta ogranicza temperaturę kotła w trybie pracy i wyłącza 
palnik. Przy ładowaniu zasobnika parametr ten nie działa i tempe-
ratura kotła może być w tym czasie wyższa. Wybieg pompy obiegu 
kotła może powodować nieznaczne przekroczenie temperatury.

Ustawienia indywidualne: ____

Maks. temperatura obiegu 
kotła TV-max.
Parametr HG08

HG08
 75

Ustawienie fabryczne: 75°C
Zakres regulacji: 30 do 90°C

Jeżeli nie występuje dalej żądanie ciepła ze strony obiegu grzew-
czego, wtedy pompa obiegu kotła pracuje dalej o ustawiony czas 
wybiegu, aby zapobiec wyłączeniu kotła przy wysokich tempera-
turach (zadziałanie STB).

Ustawienia indywidualne: ____

Wybieg pompy obiegu kotła
Parametr HG07

HG07
 3

Ustawienie fabryczne: 3 min
Zakres regulacji: 0 do 30 min

Funkcje wejścia E1 mogą być odczytywane i ustawiane tylko za 
pomocą wyposażenia regulacji Wolf zdolnego obsługiwać eBus.
Wejście E1 może być zajęte następującymi funkcjami:

Wejście parametryczne E1
Parametr HG13

HG13
 1

Ustawienie fabryczne: 1
Zakres regulacji: 1 do 11

 Nr. Znaczenie

 1 Termostat pomieszczenia 
Przy otwartym wejściu E1 blokowany jest tryb pracy 
grzewczej również niezależnie od cyfrowego wyposażenia 
regulacji firmy Wolf (aktywny tryb pracy letniej).

Po każdym wyłączeniu palnika w trybie pracy palnik jest zabloko-
wany na czas blokady taktowania palnika.
Blokada jest zerowana poprzez wyłączenie i załączenie na 
wyłączniku pracy lub poprzez krótkie naciśnięcie przycisku ze-
rowania (reset).

Ustawienia indywidualne: ____

Blok. taktowania palnika
Parametr HG09

HG09
 4

Ustawienie fabryczne: 4 min
Zakres regulacji: 1 do 30 min
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 Nr. Znaczenie

 2 Termostat maksymalny lub czujnik ciśnienia instalacji 
Możliwości przyłączenia dla termostatu maksymalnego, 
minimalnego-maksymalnego ogranicznika ciśnienia 
lub czujnika ciśnienia instalacji. Wejście E1 musi być 
zamknięte dla pracy palnika. Przy otwartym styku palnik 
pozostaje zablokowany również w trybie pracy kominiarza 
i ochrony przed zamrożeniem dla c.w.u. i ogrzewania.

 3 nieaktywny

 4 nieaktywny

 5 nieaktywny

 6 Przycisk cyrkulacji (przez inwestora) (opcja) 
Po uruchomieniu przycisku pompa cyrkulacji jest 
załączana na 5 minut niezależnie od programu czaso-
wego lub położenia wyłącznika selekcji programu (BM).  
Ważne: Wyjście A1 musi być zawsze   
              zaprogramowane w położenie 13!

 7 Czujnik zbiorczy (zwrotnica hydrauliczna lub bufor). 
Rozregulowanie temperatury kotła w trybie pracy 
grzewczej i podczas ładowania zasobnika nie odbywa się 
dalej według zmierzonej temperatury czujnika kotła, lecz 
temperatury czujnika zbiorczego. Czujnik kotła sprawdza 
ponadto minimalną i maksymalną temperaturę kotła.

 8 Blokada palnika 
Styk zwarty, palnik zablokowany. 
Pompa obiegu grzewczego i pompa ładowania zasobnika 
pracują w normalnym trybie pracy, jednakże bez uchwytu 
rozruchu. W trybie pracy kominiarza i ochrony przed 
zamrożeniem występuje zezwolenie pracy palnika. 

 9 nieaktywny

 10 Zewnętrzne żądanie palnika, wejście E1 zwarte 
(np. ogrzewacz powietrza, basen pływacki,  dodatkowe 
ładowanie zasobnika za pomocą termostatu) 
Zadana temperatura kotła jest ustawiana na 
maksymalną temperaturę kotła minus 5K. 
Ograniczenie poprzez maksymalną temperaturę zasi-
lania. Pompa obiegu grzewczego i pompa ładowania 
zasobnika, tak  jak w normalnym trybie pracy. 
Ważne: wyjście A1 musi być zawsze   
              zaprogramowane na ustawienie 14!

 11 Czujnik powrotu 
Tylko w połączeniu z parametrem HG32 (podwyższenie 
temperatury powrotu). 
Ważne: wyjście A1 musi być zawsze   
             zaprogramowane na ustawienie 12!
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Funkcje wyjścia A1 mogą być odczytywane i ustawiane tylko za 
pomocą wyposażenia regulacji firmy Wolf zdolnego obsługiwać
magistralę eBus.
Wyjście A1 może być zajęte następującymi funkcjami:

Parametryzowane wyjście 
A1 230V
Parametr HG14

HG14
 0

Ustawienie fabryczne: 0
Zakres regulacji: 0 do 14

Ustawienia indywidualne: ____

 Nr. Znaczenie

 0 Brak funkcji 
Wyjście A1 nie jest aktywne.

 1 Pompa cyrkulacji 100% 
Wyjście A1 w przypadku zezwolenia cyrkulacji wysterowane jest 
przez regulację (BM). Bez regulatora dodatkowego wyjście A1 jest 
ciągle wysterowane.

 2 Pompa cyrkulacji 50% 
Wyjście A1 jest przy zezwoleniu cyrkulacji wysterowane poprzez 
dodatkową regulację (BM) w sposób taktowany: 5 minut załączony 
i 5 minut wyłączony. Bez regulatora wyposażenia wyjście A1 taktuje 
ciągle w takcie 5 minutowym.

 3 Pompa cyrkulacji 20% 
Wyjście A1 jest przy zezwoleniu cyrkulacji wysterowane po-
przez dodatkową regulację (BM) w sposób taktowany: 2 minuty 
załączony i 8 minut wyłączony. Bez regulatora dodatkowego 
wyjście A1 taktuje ciągle.

 4 Wyjście alarmu 
Wyjście A1 jest wysterowane po zakłóceniu i upływie 4 minut.

 5 Sygnalizator płomienia 
Wyjście A1 jest wysterowane po rozpoznaniu płomienia.

 6 nieaktywny

 7 nieaktywny

 8 Wentylacja obca 
Wyjście A1 jest wysterowane w sposób zależny od palnika. 
Odłączenie wentylacji obcej (np. odciąg oparów) podczas pracy 
palnika konieczne jest tylko w przypadku pracy kotła zależnego od 
powietrza z pomieszczenia.

 9 Zawór zasilający 
Wyjście A1 jest wysterowane po rozpoznaniu płomienia. 

 10 nieaktywny

 11 Pompa zasilająca 
Wyjście A1 jest wysterowane przy każdym żądaniu ciepła (obieg 
grzewczy względnie ładowanie zasobnika)

 12 Pompa bypass dla podwyższenia temperatury powrotu  
Wyjście A1 jest wysterowane, jeżeli temperatura powrotu jest 
mniejsza niż ustawiona (parametr HG32)

              Ważne:    wejście E1 musi być zawsze   
                              zaprogramowane na ustawienie 11!
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Po zakończeniu ładownia zasobnika (zasobnik osiągnął ustawioną 
temperaturę) pompa ładowania zasobnika pracuje dalej mak-
symalnie przez ustawiony czas. Gdyby podczas tego czasu 
opóźnienia temperatura wody kotła obniżyła się do różnicy 5K 
między temperaturą wody kotła a temperaturą wody, wówczas 
pompa ładowania zasobnika wyłącza się, aby niepotrzebnie zbyt 
mocno nie schłodzić kotła. 

Wybieg pompy ładowania 
zasobnika
Parametr HG19

HG19
 3

Ustawienie fabryczne: 3 min
Zakres regulacji: 0 do 10 min

Ustawienie indywidualne: ____

Za pomocą histerezy zasobnika regulowany jest punkt załączenia 
i wyłączenia ładowania zasobnika. Im wyżej ustawiona jest różnica 
temperatury załączenia i wyłączenia, tym większe jest wahanie 
temperatury zasobnika wokół wartości zadanej.

Przykład: Temperatura zadana zasobnika 60°C
 Histereza zasobnika 5K

 Przy 55°C zaczyna się ładowanie zasobnika, a przy  
 60°C zostaje ono zakończone.
 

Histereza zasobnika
Parametr HG 15

HG15
 5

Ustawienie fabryczne: 5K
Zakres regulacji: 1 do 30 K

Ustawienie indywidualne: ____

 Nr. Znaczenie

 13 Pompa cyrkulacyjna 
Wyjście A1 zostaje wysterowane po uruchomieniu przy-
cisku (impuls wejście E1) na 5 minut. 
Ważne:  wejście E1 musi być zawsze    
zaprogramowane na ustawienie 6!

 14 Wyjście A1 
Wyjście A1 zostaje wysterowane jeżeli wejście E1 jest 
zwarte (zewnętrzne żądanie palnika) 
Ważne:  wejście E1 musi byæ zawsze    
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Jeżeli czujnik temperatury zasobnika zażąda ciepła, rozpoczyna 
się wtedy ładowanie zasobnika. W przypadku zaprojektowania 
zbyt małego kotła grzewczego, zasobnika z osadem wapnia 
lub ciągłego zużycia c.w.u. i pracy priorytetowej, pompy obie-
gowe ogrzewania byłyby ciągle wyłączone. Mieszkanie bardzo 
się wychłodzi. Aby ograniczyć to zjawisko, istnieje możliwość 
wstępnego zadania maksymalnego czasu ładowania zasobnika. 
Jeżeli upłynie ustawiony czas ładowania zasobnika, wówczas 
regulacja przełącza się z powrotem na tryb grzewczy i taktuje 
w ustawionym rytmie przemiennym między trybem pracy ogrze-
wania a trybem pracy ładowania zasobnika, niezależnie od tego 
czy zasobnik uzyskał swoją zadaną temperaturę, czy też jej 
nie uzyskał. Funkcja pozostaje aktywna również w trybie pracy 
równoległej (parametr A10 na 1). Jest ona tylko wtedy wyłączona, 
kiedy HG20 = 0.
Przy instalacjach grzewczych z wysokim zużyciem c.w.u., np. 
hotel, klub sportowy itd., parametr ten powinien być ustawiony 
na 0 (praca równoległa).

Max. czas ładowania zasobnika
Parametr HG20

Ustawienie fabryczne: 2 godz.
Zakres regulacji: 0 do 5 godz.

Ustawienia indywidualne: ____

Regulacja wyposażona jest w elektroniczny regulator temperatury 
kotła, którego minimalna temperatura załączenia jest regulowana. 
Jeżeli będzie ona za mała przy żądaniu ciepła, wtedy palnik 
zostanie załączony z uwzględnieniem blokady taktowania. Jeżeli 
nie występuje żądanie ciepła, wtedy minimalna temperatura kotła 
TK-min może być również mniejsza od nastawionej.

Wskazówka: Przy pracy z palnikiem gazowym parametr ten   
      musi być ustawiony na 50°C.

Minimalna temperatura 
kotła TK-min.
Parametr HG21

HG21
 38

Ustawienie fabryczne: 38°C
Zakres regulacji: 38 do 90°C

Ustawienia indywidualne: ____

HG20
 2
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Regulacja wyposażona jest w elektroniczny regulator tempe-
ratury kotła, którego maksymalna temperatura wyłączenia jest 
regulowana (maksymalna temperatura kotła). Jeżeli zostanie 
ona przekroczona, wtedy palnik zostaje wyłączony. Ponowne 
załączenie palnika odbywa się wtedy, kiedy temperatura kotła 
obniży się o różnicę histerezy palnika. Jeżeli kocioł przekroczy 
temperaturę kotła wynoszącą 95°C (ewentualny efekt wybiegu 
pompy), wtedy pompa obiegu kotła zostanie załączona na ogra-
niczony czas nawet w „trybie pracy letniej”. Dzięki temu zapobiega 
się przegrzaniu kotła.

Maksymalna temperatura 
kotła TK-max.
Parametr HG22

HG22
 80

Ustawienie fabryczne: 80°C
Zakres regulacji: 50 do 90°C

Ustawienia indywidualne: ____

Na pokrętle c.w.u. - Wybór temperatury maksymalna tempera-
tura c.w.u. w położeniu 9 ograniczona jest do 60°C. Gdyby dla 
przemysłowych celów była potrzebna wyższa temperatura c.w.u., 
wtedy możliwe jest zwiększenie do 80°C. W tym przypadku 
położenie 9 na pokrętle c.w.u. – Wybór temperatury odpowiada 
zawsze maksymalnej temperaturze c.w.u. 
Przy aktywnej funkcji zabezpieczenia przed bakteriami Legionella 
(BM) zasobnik c.w.u. jest przy pierwszym ładowaniu w danym dniu 
podgrzewany do 65°C, jeżeli parametr HG23 jest ustawiony na tę 
lub wyższą temperaturę.

Należy podjąć odpowiednie działania w celu ochrony przed 
poparzeniem.
Parametr HG22 maksymalnej temperatury kotła powinien być 
ustawiony przynajmniej 5K wyżej niż wybrana maksymalna 
temperatura c.w.u.

Uwaga

Maksymalna temperatura 
c.w.u.
Parametr HG23

HG23
 60

Ustawienie fabryczne: 60°C
Zakres regulacji: 60 do 80°C

Ustawienia indywidualne: ____
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Za pomocą parametru HG25 ustawiana jest różnica między 
temperaturą zasobnika a temperaturą kotła podczas ładowania 
zasobnika. Jednocześnie temperatura kotła jest dalej ograniczana 
przez maksymalną temperaturę kotła (parametr HG22). Jeżeli 
podczas ładowania zasobnika w pracy letniej temperatura kotła 
przekracza 95°C, wówczas na ograniczony czas załącza się 
automatycznie pompa obiegu grzewczego, aby zapobiec ewen-
tualnemu zadziałaniu STB.

Przewyższenie temperatury 
kotła przy ładowaniu zasobnika
Parametr HG25

Ustawienie fabryczne:  10 K
Zakres regulacji: 0 do 40 K

Ustawienia indywidualne: ____

Poprzez wybór trybu pracy czujnika c.w.u. wejście może  być 
eksploatowane na trzy różne sposoby.

Tryb pracy 1 jest ustawieniem fabrycznym dla trybu pracy 
ładowania zasobnika z elektronicznym czujnikiem temperatury 
zasobnika (wyposażenie).

Tryb pracy 2 służy do sterowania ładowaniem zasobnika z czujni-
kiem temperatury zasobnika i dodatkowym zewnętrznym żądaniem 
ciepła. Jednocześnie zewnętrzny termostat (wiszący) jest ze strony 
inwestora okablowany równolegle do elektronicznego czujnika 
temperatury zasobnika. Kiedy zewnętrzny termostat nie żąda 
ciepła (styk otwarty), ładowanie zasobnika funkcjonuje normalnie. 
Jeżeli zewnętrzny termostat zażąda ciepła (styk zamknięty), wtedy 
odłączane są pompa obiegu kotła i pompa ładowania zasobnika. 
Palnik ogrzewa kocioł z maksymalną mocą grzewczą do TK-max. 
Poprzez sterowanie stycznika, inwestor musi zagwarantować, aby 
zewnętrzna pompa prowadziła ciepło do zewnętrznego odbiornika 
(np. ogrzewacz powietrza, basen kąpielowy). Żądanie termostatu 
ma również pierwszeństwo w trybie standby przed każdym innym 
żądaniem ciepła.

Tryb pracy 3 służy do wysterowania pompy ładowania zasobnika 
z zewnętrznym termostatem lub elektronicznym czujnikiem tem-
peratury zasobnika, jednakże bez odciążenia rozruchu. Pompa 
ładowania zasobnika pracuje również wtedy, kiedy temperatura 
aktualna kotła jest mniejsza od temperatury c.w.u. Zewnętrzny 
termostat jest podpinany na zacisk czujnika zasobnika (SF) 
bezpotencjałowo. Dzięki temu  wyjście pompy ładowania zasob-
nika może być wykorzystane do wysterowania zasobnika lub 
innych celów. Program przełączania czasów ładowania zasobnika 
(moduł obsługowy) funkcjonuje przy wyłącznym wysterowaniu 
termostatu. Palnik podgrzewa kocioł do zadanej temperatury zasobnika 
+ przewyższenia temperatury kotła.
Wejście czujnika zwarte:    dodatkowa pompa załączona
Wejście czujnika otwarte:   dodatkowa pompa wyłączona

Tryb pracy czujnika c.w.u.
Parametr HG24

HG24
 1 

Ustawienie fabryczne: 1
Zakres regulacji: 1 do 3

Ustawienia indywidualne: ____

HG25
 10
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Do optymalizacji wybranej histerezy palnika przy różnym 
obciążeniu kotła regulator wyposażony został w dynamiczną 
histerezę palnika. Poprzez tę funkcję korygowana jest ustawiona 
histereza palnika (parametr HG01) przez zależny od obciążenia 
czas pracy palnika. Jeżeli czas pracy palnika wzrośnie aż do usta-
wionego czasu histerezy, wtedy histereza palnika redukowana jest 
do minimalnej wartości 5K. Dzięki temu przy mniejszym obciążeniu 
kotła (szybkie podgrzewania = krótki czas pracy palnika) działa 
ustawiona histereza palnika. Zapobiega to skutecznie krótkim cza-
som pracy i częstemu taktowaniu palnika. Przy dłuższym czasie 
pracy palnika (wysokie zapotrzebowanie na ciepło) histereza jest 
redukowana do 5K. Dzięki temu unika się niepotrzebnego nagrze-
wania kotła do wysokich temperatur. Zużycie energii instalacji 
grzewczej jest optymalizowane.
Funkcja ta uniemożliwia krótkie czasy pracy i częste taktowa-
nie palnika. Dzięki temu nie jest zanieczyszczane środowisko 
i minimalizowane  jest zużycie.  

Czas histerezy
Parametr HG33

HG33
 10

Ustawienie fabryczne: 10 min.
Zakres regulacji: 1 bis 30 min.

Ustawienia indywidualne: ____

Dla instalacji grzewczych ze zładem wody większym niż 20 
litrów/ kW mocy grzewczej, musi być przewidziane podwyższenie 
temperatury powrotu. Minimalna temperatura powrotu dla kotłów 
grzewczych z palnikiem olejowym lub gazowym atmosferycznym 
wynosi 30°C, a w kotłach grzewczych z palnikiem gazowym nadmu-
chowym wynosi 40°C.

Podwyższenie temperatury 
powrotu
Parametr HG32

HG32
 30

Ustawienie fabryczne: 30
Zakres regulacji: 0 do 70°C

Ustawienia indywidualne: ____

Aktywowane odciążenie rozruchu kotła służy do ochrony kotła 
przed korozją, która może powstać podczas podgrzewania 
w stanie zimnym przez wytrącanie kondensatu w obszarze 
punktu rosy. Jeżeli temperatura spadnie o 2K poniżej ustawionej 
wartości TK-min,, wtedy wyłączona zostaje pompa obiegu kotła. 
Uruchomienie pompy odbywa się wtedy, jeżeli temperatura kotła 
przekroczy minimalną wartość ograniczenia TK-min.

Jeżeli palnik zostanie zablokowany przez zewnętrzne „układy 
zabezpieczenia styczników” (np. termostat gazów dymnych kotła 
stałopalnego), TKmin może zostać nieosiągnięta i pompy obiegu 
grzewczego oraz ładowania zasobnika pozostają wyłączone.

Odciążenie rozruchu kotła
Parametr HG26

HG26
 1

Ustawienie fabryczne: 1
Zakres regulacji: 0 / 1

Ustawienia indywidualne: ____
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Poziom specjalisty - parametry

TEST STB Poprzez trzymanie naciśniętego przycisku reset przy załączonej 
regulacji wyłączane jest ograniczenie temperatury maksymalnej 
kotła TK-max. Kocioł podgrzewa do ustawionej temperatury 
ogranicznika temperatury bezpieczeństwa (STB) i blokuje.  Dzięki 
temu może być sprawdzona niezawodność funkcji STB.

Reset Aby przeprowadzić reset, należy postępować według następujących 
kroków:
- wyłącznik pracy musi być w położeniu O (WYŁ.)
- nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk reset, podczas umieszczania 

w położeniu I (ZAŁ.) wyłącznika pracy
- przycisk reset po załączeniu instalacji trzymać wciśnięty jeszcze 

przynajmniej przez 2 sekundy.

Po resecie wszystkie parametry (ustawienie indywidualne) są 
przywracane do ustawienia fabrycznego.

Przy pomocy funkcji testowej mogą być sprawdzane następujące 
wyjścia regulacyjne.

rEL 1 Pompa obiegu grzewczego  zał
rEL 2       Pompa ładowania zasobnika  zał
rEL 3 Wyjście A1   zał
rEL 4 Przekaźnik przeciwzakłóceniowy zał
rEL 5 Palnik    zał
rEL 6 nieaktywny
rEL 7 nieaktywny
rEL 8 nieaktywny

Funkcja testowa

HG50
 rEL

Zasilanie eBus
Parametr HG34

HG34
 2

Ustawienie fabryczne: 2
Zakres regulacji: 0 / 1 / 2

Ustawienia indywidualne: ____

Za pomocą parametru HG34 można przełączać zasilanie eBus 
na trzy różne sposoby.

Ustawienia mają następujące znaczenie:
0 Þ wyłączone zasilanie eBus
1 Þ załączone zasilanie eBus
2 Þ automatyczne zasilanie eBus
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Poziom specjalisty - parametry

Wyświetlenie trybu pracy możliwe jest tylko poprzez obsługujące eBus 
wyposażenie regulacji Wolf. Sposób postępowania znajduje się w instrukcji 
obsługi danej części wyposażenia.

Tryb pracy
(wyśw ie t len ie  w  modu le 
obsługowym BM)

Status HG
 0 Standy – oczekiwanie na zapotrzebowanie
 1 Tryb pracy KOMINIARZ
 2
 3 Żądanie ciepła (praca grzewcza)
 5 Żądanie ciepła z blokadą taktowania
 6 Blokada taktowania
 7 Ogrzewanie - ochrona przeciwzamrożeniowa
 8 Odciążenie rozruchu
 11
 12
 13
 14
 15 Praca zasobnika
 16 Zasobnik – ochrona przeciwzamrożeniowa
 17 Wybieg pompy – zasobnik
 18
 19
 20 Praca równoległa c.o./c.w.u.
 21 Przekroczony max. czas ładowania zasobnika
 22 Tryb pracy 2 czujnika, styk zwarty

 23 Tryb pracy 3 czujnika, styk zwarty
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Poziom specjalisty - parametry

Wyświetlenie temperatury (wartość zadana / aktualna temperatura) 
możliwe jest tylko poprzez obsługujące eBus wyposażenie regulacji 
Wolf. Sposób postępowania znajduje się w instrukcji obsługi danej części 
wyposażenia.

Wartości zadane / aktualne
(wyświe t len ie  w modu le 
obsługowym BM)

 Wskazanie Nazwa
 TEMP CWU Zasobnik – temperatura aktualna 
  Zasobnik – temperatura zadana
 TEMP  ZEW Temperatura zewnętrzna
 ŒR TEMP ZEW Temperatura zewnętrzna – wartość średnia
  MAX   MIN Wartość max. temp. zewn. (godz.0 do 24) 
  Wartość min. temp. zewn. (godz.0 do 24)
 TEMP  POM Wartość aktualna temperatury pomieszczenia 
  Wartość zadana temperatury pomieszczenia
  TRYB  CO Tryb prac –obieg grzew. (słońce, księżyc, standby)
 KOCIO£ TEMP Aktualna temperatura kotła 
  Zadana temperatura kotła

 POWRÓT Temperatura aktualna powrotu
   STATUS GRZ  Status HG 
 CZAS PR X10 Godziny pracy – palnik

 STARTY X 100 Uruchomienie palnika urządzenia grzewczego
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Ustawienie adresu eBus 
w pracy kaskadowej

 Kocioł Adres eBus Położenie Wskazanie – 
 grzewczy   pokrętła pierścień 
   w pracy  Wybór podświetlany 
  kaskadowej  temp. c.w.u. 

   Pojedynczy     miga 
      kocioł grz.*     0* 6* na zielono*

     miga 
     1 1 1 na czerwono

    miga 
     2 2 2 na żółto

    miga na żółto/ 
     3 3 3 czerwono

    miga na żółto/ 
       

4 4 4
 zielono

*ustawienie fabryczne (pojedynczy kocioł grzewczy bez pracy 
kaskadowej)

Ustawienie adresu eBus

W pracy większej liczby kotłów grzewczych (max. 4 regulacje 
R1) w połączeniu z regulatorem kaskadowym DWTK adres eBus 
kotłów grzewczych musi być ustawiony według tabeli.

Ustawienie adresu eBus odbywa się poprzez trzymanie przycisku 
reset w położeniu naciśniętym przy załączonej pracy. Po 5 se-
kundach pojawia się odpowiedni kod migający (według tabeli) na 
pierścieniu podświetlanym. Przy pomocy pokrętła c.w.u. – wybór 
temperatury może zostać zmieniony odpowiedni adres eBus. Po 
wyborze potrzebnego adresu eBus ustawienie jest zapamiętywane 
poprzez zwolnienie przycisku reset.
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Komunikaty przy zakłóceniach

Jeżeli zauważalne jest zakłócenie poprzez czerwone miganie na pierścieniu świetlnym regulacji, 
wtedy poprzez wyposażenie regulacji Wolf obsługujące eBus wyświetlany jest kod błędu, któremu 
mogą zostać przyporządkowane przyczyna i objawy przy pomocy następującej tabeli.
Wydruk komunikatów o zakłóceniach ma na celu ułatwienie specjaliście ds. grzewczych wyszu-
kiwanie błędów w przypadku zakłócenia.

 Nr. Zakłócenie Przyczyna Objawy / Działanie

 1 Zadziałanie STB Wyłączył się czujnik Palnik wył., pompa zał. 
   temp. STB Wezwać serwis

 4 Zakłócenie palnika Przy starcie palnika Palnik wył., pompa wł. 
   nie tworzy się płomień Nacisnąć przycisk 
    przeciwzakłóceniowy względnie 
    regulacji. Jeżeli po wielokrotnym 
    uruchomieniu przycisku zakłócenie 
    nie da się usunąć, wezwać serwis

 6 Przekroczona max.  Temperatura kotła Palnik wył., pompa zał 
  temperatura kotła przekroczyła granicę Wezwać serwis 
   dla TV (np. 95°C)

 12 Uszkodzony czujnik Uszkodzony czujnik temp. Palnik wył., pompa zał 
  kotła kotła lub doprowadzenie Wezwać serwis

 14 Uszkodzony czujnik Uszkodzony czujnik temp. Dla pracy grzewczej: 
  zasobnika c.w.u. lub przewody Nie ma objawów 
    Pompa ładowania zasobnika 
    i pompa obiegu grzewczego  
   taktują w trybie przemiennym 
    1 godz. zał., 1 godz. wył. 
    Wezwać serwis

 15 Uszkodzony czujnik Uszkodzony czujnik temp. Objawy analogiczne jak dla 
  temperatury zewnętrznej (zwarcie lub temp. zewn. poniżej granicy  
  zewnętrznej przerwa) ochrony przed zamrożeniem 
    Wezwać serwis

 79 Błąd -  Uszkodzony czujnik Regulacja na temp. zadaną 
  czujnik wielofunkcyjny zbiorczy kotła, nie ma wpływu 
  (czujnik zbiorczy) (zwarcie lub przerwa) na pracę kotła 
    Wezwać serwis

 79 Błąd -  Uszkodzony czujnik Nie ma wpływu na pracę kotła 
  czujnik wielofunkcyjny powrotu Pompa bypass pracuje dalej 
  (czujnik powrotu) (zwarcie lub przerwa)  
    Wezwać serwis

 81 Błąd Eeprom Wewn. błąd urządzenia Wezwać serwis

 91 Błąd - Jeden adres magistrali Wezwać serwis 
  rozpoznawanie eBus został wielokrotnie zajęty
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Protokół ustawiania - parametry

Wolf zaleca staranne wypełnienie i przechowywanie protokołu ustawienia, aby w przypadku 
wezwania serwisu oraz podczas zerowania można było szybko znaleźć pomoc.

Parametr Zakres Ustawienie Ustawienie  
  regulacji   fabryczne indywidualne
A09 Ochrona przeciwzamrożeniowa -20 do +10°C +2°C
A10 Praca równoległa c.w.u. i c.o. 0 / 1 0
HG01       Histereza palnika (dynamiczna) 5 do 30K 15K
HG06 Tryb pracy pompy 0 / 1 0
HG07 Wybieg pompy obiegu kotła 0 do 30min 3min
HG08 Ograniczenie max. - 40 do 90°C 75°C 
 obieg kotła TV-max
HG09 Blokada taktowania palnika 1 do 30min 4min
HG13 Wejście parametryczne E1 1 do 11 1
HG14 Wyjście parametryczne A1 0 do 14 0
HG15 Histereza zasobnika 1 do 30K 5K
HG19 Wybieg pompy 0 do 10min 3min 
 ładowania zasobnika
HG20 Max. czas ładowania zasobnika 0 do 5h 2h
HG21 Minimalna temperatura kotła TK-min* 38 do 90°C 38°C
HG22 Maksymalna temperatura kotła 50 do 90°C 80°C 
 TK-max
HG23 Maksymalna temperatura c.w.u. 60 do 80°C 60°C
HG24 Tryb pracy czujnika c.w.u. 1 / 2 / 3 1
HG25 Przewyższenie temp. kotła 0 do 40K 10K 
 przy ładowaniu zasobnika
HG26 Odciążenie rozruchu kotła 0 / 1 1
HG32 Podniesienie temperatury powrotu ** 0 do 70°C 30°C
HG33 Czas histerezy 1 do 30min 10min
HG34 Zasilanie eBus 0 / 1 / 2 2

HG50 Funkcja testowa 1 do 5 -

* przy pracy z palnikiem gazowym nadmuchowym musi być ustawione 50°C
** przy pracy z palnikiem gazowym nadmuchowym musi być ustawione 40°C
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Przełączanie ogranicznika 
temperatury bezpieczeństwa 
(STB)

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) fabrycznie 
ustawiony jest na 110°C.
STB może w przypadku potrzeby być przełączony na 100°C.

Przełączenie jest nieodwracalne!

Odłączyć napięcie od regulacji.

Odkręcić kapturek.

Odkręcić pokrywę ogranicznika temperatury bezpieczeństwa

Odkręcić śruby mocujące ogranicznika temperatury 
bezpieczeństwa

Odkręcić śruby mocujące przedniej pokrywy regulacji i odwrócić 
ją do przodu

Wyjąć ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.

Poluzować śrubę zaciskową. Ustawić podkładkę regulacyjną na 
100°C według skali i dokręcić śrubę zaciskową.

Składanie w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Jeżeli ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 
zostanie przestawiony na 100°C, wtedy maksymalna 
temperatura kotła (TK-max.) nie może być ustawiona 
na 90°C.

Przełączenie STB
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Oporności czujników NTC Czujniki kotła, czujniki zasobnika, czujniki zewnętrzne, czujniki 
powrotu, czujniki zbiorcze

Oporności czujników

 Temp. Oporność Temp. Oporność Temp. Oporność Temp. Oporność
 °C Ohm °C Ohm °C Ohm °C Ohm
 -21 51393 14 8233 49 1870 84 552
 -20 48487 15 7857 50 1800 85 535
 -19 45762 16 7501 51 1733 86 519
 -18 43207 17 7162 52 1669 87 503
 -17 40810 18 6841 53 1608 88 487
 -16 38560 19 6536 54 1549 89 472
 -15 36447 20 6247 55 1493 90 458
 -14 34463 21 5972 56 1438 91 444
 -13 32599 22 5710 57 1387 92 431
 -12 30846 23 5461 58 1337 93 418
 -11 29198 24 5225 59 1289 94 406
 -10 27648 25 5000 60 1244 95 393
 -9 26189 26 4786 61 1200 96 382
 -8 24816 27 4582 62 1158 97 371
 -7 23523 28 4388 63 1117 98 360
 -6 22305 29 4204 64 1078 99 349
 -5 21157 30 4028 65 1041 100 339
 -4 20075 31 3860 66 1005 101 330
 -3 19054 32 3701 67 971 102 320
 -2 18091 33 3549 68 938 103 311
 -1 17183 34 3403 69 906 104 302
 0 16325 35 3265 70 876 105 294
 1 15515 36 3133 71 846 106 285
 2 14750 37 3007 72 818 107 277
 3 14027 38 2887 73 791 108 270
 4 13344 39 2772 74 765 109 262
 5 12697 40 2662 75 740 110 255
 6 12086 41 2558 76 716 111 248
 7 11508 42 2458 77 693 112 241
 8 10961 43 2362 78 670 113 235
 9 10442 44 2271 79 649 114 228
 10 9952 45 2183 80 628 115 222
 11 9487 46 2100 81 608 116 216
 12 9046 47 2020 82 589 117 211
 13 8629 48 1944 83 570 118 205
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Schemat elektryczny regulacji kotła 
grzewczego R1
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Dane techniczne 

Dane techniczne Napięcie przyłączeniowe: 230 V ± 10%

Częstotliwość sieci: 50-60 Hz

Bezpiecznik urządzenia: max. 6,3 A / średnio zwłoczny

Pobór mocy: 5VA (regulacja i wyposażenie bez 
palnika i pomp stand by)

Moc przełączania pomp: po 230 V/4(2)A wg EN 60730, cz. 1

Temperatura otoczenia: 0....50°C

Temperatura składowania: -20 do 60°C

Zapamiętanie danych: EEPROM nieulotne



Instrukcja montażu i obsługi Regulacja  R1
3061468_0106

32

Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. · Al.Stanów Zjednoczonych 61A · 04-028 Warszawa
Tel.: (22) 516 20 60 · Fax: (22) 516 20 61 · www.wolf-polska.pl · e-mail: wolf@wolf-polska.pl


