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Zasady bezpieczeństwa
Zasady
bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji używane są następujące symbole oraz
wskazówki graﬁczne. Najważniejsze wskazówki dotyczą ochrony
osób i technicznej gotowości eksploatacyjnej urządzenia.
„Zasada bezpieczeństwa” oznacza wskazówki, których należy
bezwzględnie przestrzegać w celu uniknięcia zagrożenia dla życia
i zdrowia osób oraz ryzyka uszkodzenia urządzenia.
Zagrożenie ze strony napięcia elektrycznego w podzespołach
elektrycznych!
Uwaga: Przed zdjęciem obudowy należy wyłączyć urządzenie
wyłącznikiem głównym.
Zabronione jest dotykanie elementów elektrycznych oraz styków,
gdy urządzenie jest załączone wyłącznikiem głównym! Grozi to
porażeniem prądem elektrycznym niebezpiecznym dla zdrowia
i życia.
Uwaga

Zaciski przyłączeniowe są pod prądem nawet po wyłączeniu
urządzenia wyłącznikiem głównym.
„Uwaga” oznacza wskazówki techniczne, których należy przestrzegać w celu uniknięcia uszkodzenia oraz zakłóceń funkcjonowania urządzenia.

Instrukcja montażu i obsługi - Moduł solarny SM1
3061592_0506

3

Normy / Przepisy
Montaż /
uruchomienie

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

Wskazówki ostrzegawcze

- Usuwanie, omijanie (mostkowanie) lub wyłączanie urządzeń
bezpieczeństwa i nadzoru jest zabronione!
- Instalacja może być eksploatowana tylko w nienagannym stanie
technicznym. Usterki i uszkodzenia, które mogą negatywnie
wpłynąć na bezpieczeństwo, winny być niezwłocznie usuwane

Konserwacja / naprawy

- Prawidłowe działanie instalacji i urządzeń elektrycznych należy
regularnie kontrolować.
- Usterki i uszkodzenia mogą być usuwane wyłącznie przez
wykwaliﬁkowanych specjalistów.
- Uszkodzone elementy mogą być wymieniane wyłącznie na
oryginalne części zamienne ﬁrmy Wolf.
- Należy przestrzegać podanych wartości bezpieczników (patrz
„Dane techniczne”)

Uwaga
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W razie wprowadzenia przez użytkownika zmian technicznych
w urządzeniach regulacyjnych, ﬁrma Wolf nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody, jakie mogą z tego powodu
powstać.
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Objaśnienie terminów
Objaśnienie terminów

Temperatura kolektora
Temperatura kolektora jest to temperatura medium, która wytwarzana jest w kolektorze pod działaniem promieni słonecznych.
Temperatura kolektora mierzona jest na wylocie zasilania z płyty
kolektora.
Temperatura zasobnika
Temperatura zasobnika jest to temperatura zmierzona w dolnej
streﬁe zasobnika na wysokości solarnego wymiennika ciepła.
Natężenie przepływu
Natężenie przepływu oznacza ilość medium krążącego w obiegu
solarnym dzięki pracy pompy obiegu solarnego. Natężenie
przepływu podawane jest w l/min.
Uzysk
Jako uzysk określana jest ilość ciepła wytworzonego przez
instalację solarną. Uzysk obliczany jest na podstawie natężenia
przepływu oraz różnicy między temperaturą kolektora i temperaturą
powrotu. Chodzi przy tym o wartość sumowaną w określonym czasie
(dniu) lub łącznie. Uzysk podawany jest w Wh, kWh lub MWh.
Moc cieplna
Moc cieplna informuje, jaka ilość ciepła dostarczana jest w
określonym czasie. Chodzi tu o wartość chwilową. Moc cieplna
podawana jest w kW.
Zasobnik solarny
Zasobnikiem solarnym nazywany jest zasobnik, który ładowany
jest przez instalację solarną.
Ładowanie solarne
Nagrzewanie zasobnika przez pompę obiegu solarnego.
Pompa obiegu solarnego
Pompa, która zapewnia krążenie medium w obiegu solarnym.
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Skróty / Opis urządzenia
Skróty

SKP - Pompa obiegu solarnego
SFK - Czujnik solarny temperatury kolektora
SFS - Czujnik solarny temperatury zasobnika
RLF - Czujnik temperatury powrotu
DFG - Czujnik przepływu

Opis urządzenia

Moduł solarny (SM1) zawiera układ regulacji instalacji solarnej
o jednym obiegu. Regulacja odbywa się przy pomocy różnicy
temperatur (histerezy).
Porównywana jest temperatura zasobnika i temperatura kolektora
i w zależności od różnicy temperatur (histerezy) załączana lub
wyłączana jest pompa obiegu solarnego.
Ilość ciepła można rejestrować jako uzysk na podstawie
zmierzonego natężenia przepływu przy pomocy zestawu licznika
ilości ciepła (wyposażenie dodatkowe) lub jako uzysk na podstawie
wprowadzonej wartości natężenia przepływu (konieczny czujnik
temperatury powrotu).
Przy pomocy modułu obsługowego BM, BM-Solar lub modułu
ze złączem standardowym ISM1 z użyciem oprogramowania
Comfort-Soft możliwe jest wprowadzanie zmian w parametrach
oraz wyświetlanie wartości i kodów błędów.
Moduł solarny SM1 posiada złącze magistrali eBUS, co umożliwia
włączenie go do systemu regulacyjnego ﬁrmy Wolf.

Pompa obiegu
solarnego
eBus
Zakłócenie
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Montaż
Montaż modułu solarnego

-

Wyjąć moduł solarny z opakowania.
Przykręcić moduł solarny do puszki podtynkowej
Ø55 mm lub przymocować bezpośrednio do ściany.
Przyłączyć przewody elektryczne do modułu solarnego
SM1 zgodnie ze schematem.
Wskazówka: Przewodów dla czujników temperatury zasobnika,
kolektora, powrotu oraz czujnika przepływu nie należy
przy montażu układać razem z kablami sieciowymi.

Otwory
do mocowania

Do modułu solarnego można wstawić moduł obsługowy BM lub
BM-Solar. Alternatywnie moduł obsługi wstawiony w cokół ścienny
może służyć jako zdalne sterowanie.
W przypadku włączenia modułu solarnego w system regulacji
ﬁrmy Wolf, w którym występuje już moduł obsługowy BM, osobny
moduł obsługgowy nie jest konieczny.
Bliższe informacje na ten temat zawarte są w instrukcji obsługi
modułu obsługowego BM lub BM-Solar.
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Połączenia elektryczne
Czujnik przepływu

Czujnik przepływu potrzebny jest do obliczenia uzysku przy
zmierzonym natężeniu przepływu. Należy go przyłączyć do
zacisków oznakowanych DFG. Czujnik przepływu znajduje się w
zestawie licznika ilości ciepła (wyposażenie dodatkowe).

Czujnik temperatury
powrotu

Czujnik temperatury powrotu potrzebny jest do obliczenia
uzysku przy zmierzonej wartości natężenia przepływu oraz przy
wprowadzonej wartości natężenia przepływu. W przypadku
pomiaru uzysku czujnik temperatury powrotu zawarty jest w
zestawie licznika ilości ciepła, zaś w przypadku szacunkowego
określania uzysku dostępny jest osobno. Czujnik temperatury
powrotu należy przyłączyć do zacisków z oznakowaniem RLF.

Zalecane przewody
i przekroje przewodów:

H005VV 3x1,0 mm2
H05VV 3x0,75mm2
H05VV 2x0,5mm2
H05VV 2x0,5mm2
H05VV 2x0,75mm2

przewód doprowadzający sieciowy
pompa obiegu solarnego
przewód magistrali
przewód czujnika do 15 m
przewód czujnika do 50 m

W przypadku prac serwisowych całą instalację należy odłączyć
od napięcia elektrycznego. W przeciwnym razie występuje
niebezpieczeństwo porażenia prądem!
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Połączenia elektryczne

Czujnik
solarny
zasobnika
SFS

Sieć
230VAC

Czujnik
temp.
powrotu
RLF

Czujnik
solarny
kolektora
SFK

Pompa obiegu
solarnego
SKP

Czujnik
przepływu
DFG

Kolektor

Zasobnik
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Nastawianie mikroprzełączników DIP
Nastawianie
mikroprzełączników DIP
Włączanie/wyłączanie
modułu solarnego
Nastawy fabryczne

W obudowie modułu solarnego znajduje się zespół czterech
mikroprzełączników DIP. Jest on dostępny po zdjęciu osłony lub
wyjęciu modułu obsługowego.
Mikroprzełącznik DIP 1 służy do włączania (“ON”) lub wyłączania
(“OFF”) modułu. Przy wyłączonym module ochrona pompy
podczas przestoju jest nadal aktywna.
Mikroprzełączniki 2 i 3 są bez znaczenia.
Mikroprzełącznik 4 musi być w położeniu “ON”.

Możliwe konﬁguracje

Moduł solarny SM1 może być używany w różnych
konﬁguracjach.
a) SM1 w systemie regulacji ﬁrmy Wolf
Moduł solarny SM1 może być włączony do systemu regulacji
ﬁrmy Wolf. Obsługa modułu solarnego odbywa się wtedy z
modułu obsługowego BM o adresie 0. Dodatkowo można opcjonalnie przyłączyć moduł obsługowego BM-Solar do modułu

Urządzenie
grzewcze
ﬁrmy Wolf

BM

SM1

BM-Solar
opcja

Dalsze magistrale eBus f. Wolf
Uczestnicy

SM1 w systemie regulacji ﬁrmy Wolf
Moduł solarny SM1 może być włączony do systemu regulacji
ﬁrmy Wolf. Obsługa modułu solarnego odbywa się wtedy z
modułu obsługowego BM o adresie 0. Dodatkowo można opcjonalnie przyłączyć moduł obsługowego BM-Solar do modułu
SM1. Obsługa możliwa jest wtedy z modułu BM o adresie 0
oraz z modułu BM-Solar.
Uwaga:
Tylko jeden moduł solarny SM1 może być włączony do
systemu regulacji ﬁrmy Wolf.
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Nastawianie mikroprzełączników DIP
b) SM1 (urządzenie samodzielne) z modułem obsługowym BM-Solar
Moduł solarny SM1 pracuje z modułem obsługowym BM-Solar
Moduł BM-Solar można wstawić w moduł solarny SM1 lub wraz
SM1

BM-Solar

z cokołem ściennym (wyposażenie dodatkowe) używać go jako
zdalnego sterowania .

c) SM1 (urządzenie samodzielne) bez modułu obsługi
Moduł solarny SM1 pracuje bez modułu obsługowego. Wtedy
obsługa oraz odczyt wartości możliwy jest jedynie przy użyciu
modułu ze złączem standardowym ISM1 z oprogramowaniem
ComfortSoft.
Pracę pompy obiegu solarnego oraz usterki można rozpoznawać
na podstawie diody święcącej (LED) z przodu obudowy.
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Lista parametrów
Wszystkie parametry można nastawiać za pośrednictwem modułu
obsługowego BM lub BM-Solar.
W przypadku modułu BM dostęp odbywa się poprzez poziom
obsługi 2 na poziomie menu „Serwisant --> Solar” (patrz instrukcja
obsługi modułu BM).
W przypadku modułu BM-Solar można przy pomocy pokrętła
przejść do poziomu parametrów (patrz instrukcja obsługi modułu
BM-Solar).
Parametr
BM
SOL01
SOL02
SOL03
Sol04
sol05
sol06
sol07
sol08
sol09

Parametr
BM-Solar
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09

sol10
sol11
sol50

P10
P11
P50

Nazwa

Zakres nastaw Nastawa Nastawa
fabryczna indywiduana
Histereza załączeniowa
8K - 30K
10K
Histereza wyłączeniowa
3K - 20K
5K
Funkcja ochrony kolektora
0 (Aus) - 1 (Ein)
0
Krytyczna temperatura kolektora
90°C - 150°C
110°C
Maksymalna temperatura kolektora 100°C - 150°C
130°C
Maksymalna temperatura zasobnika 15°C - 90°C
60°C
Przyporządkowanie zasobników
0-8
0
Rejestracja ilości ciepła
0-2
0
Natężenie przepływu
0-99,5 l/Impuls 1l/Impuls
l/min
Wybór medium
0-1
1
Zasilanie magistrali Bus
0-2
2
Test przekaźników
1-5
1

SOL01 / P01
Histereza załączeniowa

Moduł solarny SM1 mierzy temperaturę w kolektorze i w dolnej
streﬁe zasobnika na wysokości solarnego wymiennika ciepła.
Pompa obiegu solarnego zostaje załączona z chwilą, gdy
temperatura kolektora staje się wyższa od temperatury zasobnika
o histerezę włączeniową.
temperatura kolektora >= temperatura zasobnika + histereza
załączeniowa -> włączenie pompy
Dla zapewnienia niezawodności działania układu histereza
włączeniowa jest zawsze przynajmniej o 5K wyższa od histerezy
wyłączeniowej (histereza załączeniowa >= histereza wyłączeniowa
+ 5K), nawet wtedy, gdy wprowadzona zostanie niższa wartość.

SOL02 / P02
Histereza wyłączeniowa

Jeżeli temperatura kolektora spada poniżej łącznej wartości temperatury zasobnika i histerezy wyłączeniowej, to pompa obiegu
solarnego zostaje wyłączona.
temperatura kolektora < temperatura zasobnika + histereza
wyłączeniowa -> załączenie pompy

SOL03 / P03
Funkcja ochrony kolektora

Jeżeli parametr 3 jest nastawiony na 1, to załączona jest funkcja
ochrony kolektora i ponowne schładzanie.

12

Instrukcja montażu i obsługi - Moduł solarny SM1
3061592_0506

Lista parametrów
SOL04 / P04
Krytyczna temperatura
kolektora

Funkcja ochrony kolektora:
Pompa obiegu solarnego zostaje załączona z chwilą, gdy
temperatura kolektora przekroczy temperaturę krytyczną.
Pompa zostaje ponownie wyłączona, gdy temperatura kolektora = krytyczna temperatura kolektora - 20K lub temperatura
zasobnika > 95°C.
Ponowne schładzanie:
Funkcja ochrony kolektora powoduje podwyższenie temperatury w zasobniku. Aby ją z powrotem obniżyć po ponownym
spadku temperatury kolektora, załączana zostaje pompa
obiegu solarnego, gdy temperatura kolektora < temperatura
zasobnika - 15K.

SOL05 / P05
Maksymalna temperatura
kolektora

Dla ochrony instalacji pompa obiegu solarnego jest wyłączana
z chwilą przekroczenia maksymalnej temperatury kolektora.
Nie działa wtedy funkcja ochrony kolektora. Gdy temperatura
w kolektorze spadnie o 10K poniżej maksymalnej temperatury
kolektora, wtedy ponownie załączona zostaje pompa (funkcja
ochrony kolektora jest znów aktywna).

SOL06 / P06
Maksymalna temperatura
zasobnika

Woda w zasobniku podgrzewana jest do maksymalnej temperatury
zasobnika. Ładowanie zasobnika zostaje zakończone, gdy temperatura zasobnika > maksymalna temperatura zasobnika.

SOL07 / P07
Przyporządkowanie
zasobników

Parametr ten jest ważny w przypadku stosowania modułu solarnego
w systemie regulacji ﬁrmy Wolf.
W całym systemie może przy tym funkcjonować do 8 zasobników
oraz kilka modułów obsługowych BM. W połączeniu z modułem
solarnym SM1 jeden zasobnik spełnia funkcję zasobnika solarnego.
Aby zapewnić działanie funkcji „Blokada doładowania zasobnika”
lub „Blokada funkcji ochrony przed legionellą” (patrz opis funkcji
dodatkowych), należy do zasobnika solarnego przyporządkować
moduł obsługowy BM. Przyporządkowanie to ustanawiane jest
przy pomocy parametru 07:
SOL07/P07 = 0: zasobnik solarny jest przyporządkowany do BM 0
SOL07/P07 = 1: zasobnik solarny jest przyporządkowany do BM 1
SOL07/P07 = 2: zasobnik solarny jest przyporządkowany do BM 2
SOL07/P07 = 3: zasobnik solarny jest przyporządkowany do BM 3
SOL07/P07 = 4: zasobnik solarny jest przyporządkowany do BM 4
SOL07/P07 = 5: zasobnik solarny jest przyporządkowany do BM 5
SOL07/P07 = 6: zasobnik solarny jest przyporządkowany do BM 6
SOL07/P07 = 7: zasobnik solarny jest przyporządkowany do BM 7
SOL07/P07 = 8: brak przyporządkowania
Nastawianie adresu w module BM odbywa się przy pomocy
mikroprzełączników DIP (patrz instrukcja obsługi modułu BM).
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Lista parametrów
Przykład przyporządkowania zasobników:

opcja

BM0

BM1

BM2

MM1

MM2

BM-Solar

SM1

Urządzenie
grzewcze
ﬁrmy Wolf

Zasobnik 1
przy BM0

Zasobnik 2
przy BM2

Wskazówka: MM = moduł mieszacza
W powyższym przykładzie zasobnik solarny przyporządkowany
jest do modułu obsługowego o adresie 2 (BM2). Dlatego należy
nastawić:
SOL07/P07 = 2
Nastawianie odbywa się za pośrednictwem modułu obsługowego
o adresie 0 (BM0) lub modułu obsługowego BM-Solar.
Obsługa modułu solarnego jest wtedy możliwa z przyporządkowanego
modułu obsługowego.
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Lista parametrów
SOL08 / P08
Rejestracja ilości ciepła

Przy pomocy parametru 08 można wybierać między obliczaniem
uzysku przy zmierzonej lub wprowadzonej wartości natężenia
przepływu:
SOL08/P08 = 0:
Rejestracja ilości ciepła wyłączona
SOL08/P08 = 1:
Obliczanie uzysku przy zmierzonej wartości
natężenia przepływu
SOL08/P08 = 2:
Obliczanie uzysku przy wprowadzonej
wartości natężenia przepływu
Obliczanie uzysku przy zmierzonej wartości natężenia
przepływu:
Obliczanie uzysku przy zmierzonej wartości natężenia przepływu
odbywa się przy pomocy czujnika temperatury kolektora, czujnika
przepływu oraz czujnika temperatury powrotu. Do obliczenia uzysku
oraz mocy cieplnej wykorzystywane jest rzeczywiście zmierzone
natężenie przepływu. Konieczny jest zestaw licznika ilości ciepła
(art. nr 2744392).
Obliczanie uzysku przy wprowadzonej wartości natężenia
przepływu:
W przypadku obliczania uzysku przy wprowadzonej wartości
natężenia przepływu należy natężenie to ustalić i wprowadzić.
Obliczanie uzysku odbywa się wtedy przy pomocy tej wartości,
czujnika temperatury kolektora oraz czujnika temperatury powrotu
(art. nr 2792022). W razie zmiany natężenia przepływu dokładne
obliczenie uzysku jest niemożliwe.

SOL09 / P09
Natężenie przepływu

W celu obliczenia uzysku należy wprowadzić tu ustaloną wartość
natężenia przepływu lub wartość impulsów z zastosowanego
czujnika przepływu. Rodzaj wprowadzanej wartości zależy od
nastawy parametru 08:
SOL08/P08 = 1:
Należy wprowadzić wartość impulsów z zastosowanego czujnika
przepływu w l/impuls (wielkość przepływu na impuls). Fabrycznie
nastawiona jest odpowiednia dla użycia zestawu licznika ilości
ciepła wartość 1 l/min.
SOL09/P09 = 2:
Wprowadzić ustalona wartość natężenia przepływu w l/min.
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Opis parametrów / Funkcje dodatkowe
SOL10 / P10
Wybór medium

Należy wybrać, czy medium ma być woda, czy też specjalna ciecz
ﬁrmy Wolf jako nośnik ciepła.
SOL10 / P10 = 0:
SOL10 / P10 = 1:

SOL11 / P11
Zasilanie magistrali Bus

W module solarnym wbudowane jest zasilanie magistrali Bus,
aby możliwe było zasilanie innych uczestników magistrali, na
przykład modułu obsługowego. Sposób działania nastawiany jest
przy pomocy parametru:
SOL11 / P11 = 0:
SOL11 / P11 = 1:
SOL11 / P11 = 2:

SOL50 / P50
Test przekaźników

Medium = woda
Medium = specjalna ciecz ﬁrmy Wolf jako
nośnik ciepła

Zasilanie magistrali Bus wyłączone
Zasilanie magistrali Bus stale załączone
Zasilanie magistrali Bus jest załączane
i wyłączane automatycznie

W przypadku uaktywnienia tego parametru przekaźnik wyjściowy
(pompy obiegu solarnego) jest w celach testowych załączany
bezpośrednio.

Funkcje dodatkowe
Blokada doładowania
zasobnika

16

Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy moduł solarny pracuje w systemie regulacji ﬁrmy Wolf.
Jeżeli w ciągu ostatnich 24 godzin przed godziną 14.00 zakończyło
się z powodzeniem ładowanie solarne (zmierzona w SM1
temperatura zasobnika > zadana temperatura zasobnika), to
zadana temperatura zasobnika w przyporządkowanym module
obsługowego BM ustanawiana jest natychmiast na poziomie
minimalnej temperatury zasobnika.
Jeżeli w ciągu ostatnich 24 godzin ładowanie solarne nie miało
miejsca, to zasobnik jest ponownie regulowany przez urządzenie
grzejne na zadaną temperaturę zasobnika.
Informację o ładowaniu solarnym zakończonym powodzeniem
można uzyskać z przyporządkowanego modułu obsługowego
BM lub BM-Solar.
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Funkcje dodatkowe
Blokada funkcji ochrony
przed legionellą

Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy moduł solarny pracuje w systemie regulacji ﬁrmy Wolf.
Jeżeli na skutek uzysku ciepła słonecznego temperatura zasobnika zmierzona przez czujnik solarny temperatury zasobnika
(SFS) utrzyma się przez godzinę powyżej 65°C, to funkcja
ochrony przed legionellą przez urządzenie grzewcze zostanie
zablokowana. Blokada funkcji ochrony przed legionellą przez
urządzenie grzewcze jest ukazywana na przyporządkowanym
module obsługowym BM.
Aby funkcja ta mogła działać, maksymalna temperatura zasobnika
(SOL06/P06) musi być nastawiona powyżej 65°C:
SOL06/P06 > 65°C!
W urządzeniu grzewczym można za pośrednictwem
przyporządkowanego modułu obsługi BM wybrać funkcję ochrony
przed legionellą. Można przy tym wybierać między włączaniem jej
codziennie lub co tydzień.
Codzienne działanie funkcji ochrony przed legionellą
Funkcja ochrony przed legionellą przez urządzenie grzewcze
jest blokowana, jeżeli do godziny 18.00 temperatura zasobnika
zmierzona przez czujnik solarny temperatury zasobnika (SFS)
utrzyma się przez godzinę powyżej 65°C.
Cotygodniowe działanie funkcji ochrony przed legionellą
Funkcja ochrony przed legionellą przez urządzenie grzewcze
jest blokowana, jeżeli w dniu wykonywania funkcji ochrony przed
legionellą lub w dniu poprzednim do godziny 18.00 temperatura
zasobnika zmierzona przez czujnik solarny temperatury zasobnika
(SFS) utrzyma się przez godzinę powyżej 65°C.

Ochrona pompy podczas
przestojów

Aby nie dopuścić do zablokowania pompy obiegu solarnego z
powodu dłuższych przestojów, pompa jest po przestoju dłuższym
niż 24 godziny włączana codziennie o godz. 12.00 na około 5 sekund. Funkcja ta nie działa, jeżeli przekroczona jest maksymalna
temperatura kolektora (SOL05/P05).

Reset

W celu zresetowania należy mikroprzełącznik DIP 4 przestawić
na “OFF”, a następnie ponownie na “ON”. Liczba godzin pracy
oraz uzysk są przy tym również zerowane.

Maksymalna temperatura
zasobnika i kolektora
w ciągu 24 godz.

Osiągnięta maksymalna temperatura zasobnika i kolektora w ciągu
doby (od godz. 0.00 do godz. 24.00) jest rejestrowana i zapisywana w pamięci o godz. 24.00. Można ją następnie odczytać przy
pomocy modułu obsługowego BM lub BM-Solar.

Liczba godzin pracy

Liczba godzin pracy pompy obiegu solarnego jest rejestrowana i
zapisywana w pamięci. Można ją wyświetlić przy pomocy modułu
obsługowego BM lub BM-Solar.

Zerowanie wartości

Przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 10 sekund pokrętła modułu
obsługowego BM lub BM-Solar następuje wyzerowanie liczby
godzin pracy, uzysku dziennego oraz całkowitego.
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Kody błędów
Jeżeli w module SM1 zostanie rozpoznana usterka, to zaczyna migać czerwona dioda świecąca
(LED) i przynależny moduł obsługowy BM lub BM-Solar wyświetla kod błędu modułu solarnego.
W przypadku stosowania modułu SM1 w systemie sterowania ﬁrmy Wolf kod błędu ukaże się
dodatkowo w centralnym module obsługowym BM o adresie 0.
W module SM1 mogą wystąpić następujące komunikaty o usterkach:
Kod
błędu
FC64

Usterka
Uszkodzenie
nadajnika impulsów

Przyczyna

Środki zaradcze

Uszkodzenie nadajnika
impulsów lub kabla

ISkontrolować nadajnik impulsów
oraz kabel i w razie potrzeby wymieć

FC71 Uszkodzenie czujnika
Uszkodzenie czujnika lub kabla Skontrolować czujnik oraz kabel
i w razie potrzeby wymieć
solarnego temp. zasobnika
FC72 Uszkodzenie czujnika
temp. powrotu

Uszkodzenie czujnika lub kabla Skontrolować czujnik oraz kabel
i w razie potrzeby wymieć

FC79 Uszkodzenie czujnika
Uszkodzenie czujnika lub kabla Skontrolować czujnik oraz kabel
i w razie potrzeby wymieć
solarnego temp. kolektora
FC81
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Błąd EPROM

Wartości parametrów są poza
dozwolonym zakresem

Przywrócić wartości fabryczne
parametrów przez krótkotrwałe
odłączenie sieci i sprawdzić wartości
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Oporności czujników
Czujnik solarny temperatury zasobnika (SFS)
Czujnik temperatury powrotu (RLF

Czujniki opornościowe
NTC
Temp.

Oporność

Temp.

Oporność

Temp.

Oporność

Temp.

Oporność

°C
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ω
51393
48487
45762
43207
40810
38560
36447
34463
32599
30846
29198
27648
26189
24816
23523
22305
21157
20075
19054
18091
17183
16325
15515
14750
14027
13344
12697
12086
11508
10961
10442
9952
9487
9046
8629

°C
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ω
8233
7857
7501
7162
6841
6536
6247
5972
5710
5461
5225
5000
4786
4582
4388
4204
4028
3860
3701
3549
3403
3265
3133
3007
2887
2772
2662
2558
2458
2362
2271
2183
2100
2020
1944

°C
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Ω
1870
1800
1733
1669
1608
1549
1493
1438
1387
1337
1289
1244
1200
1158
1117
1078
1041
1005
971
938
906
876
846
818
791
765
740
716
693
670
649
628
608
589
570

°C
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Ω
552
535
519
503
487
472
458
444
431
418
406
393
382
371
360
349
339
330
320
311
302
294
285
277
270
262
255
248
241
235
228
222
216
211
205

Czujnik solarny temperatury kolektora (SFK)

Czujniki opornościowe
PT1000
Temp.

Oporność

Temp.

Oporność

Temp.

Oporność

Temp.

Oporność

°C
-30
-20
-10
0
10

Ω
882
921
960
1000
1039

°C
20
30
40
50
60

Ω
1077
1116
1155
1194
1232

°C
70
80
90
100
120

Ω
1271
1309
1347
1385
1461

°C
140
160
200
-

Ω
1535
1610
1758
-
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Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie zasilania ...........................................................

230 VAC (+10/-15%) / 2A / 50Hz

Pobór mocy przez elektronikę .........................................

< 5 VA

Maksymalny pobór mocy przez silnik mieszacza ............

30 VA

Maksymalny pobór mocy na jedno wyjście pompy .........

250 VA

Stopień ochrony wg DIN 40050 .......................................

IP30

Klasa ochrony wg VDE 0100 ...........................................

II

Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy .....

0 do 50°C

Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas składowania -30 do +60°C
Zachowanie danych ........................................................

nieulotne EEPROM
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