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Spis treści / Wytyczne bezpieczeństwa

Wytyczne bezpieczeństwa    W tym opisie występują następujące 
symbole i oznaczenie. Te ważne wskazówki  dotyczą 
bezpieczeństwa  zatrudnionego personelu i bezpieczeństwa 
technicznego urządzeń.

„Wytyczne bezpieczeństwa” pokazują wskazówki, których trzeba 
dokładnie przestrzegać, żeby uniknąć zagrożenia dla obsługi i 
ograniczyć możliwość uszkodzenia sprzętu.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem na elementach elektrycz-
nych!

Uwaga: przed zdjęciem obudowy wyłączyć zasilanie.

Nie wolno dotykać elementów elektrycznych i kontaktów przy 
włączonym  zasilaniu ! Zachodzi niebezpieczeństwo śmiertelnego 
porażenia prądem.

Na zaciskach elektrycznych jest napięcie także przy wyłączonym 
wyłączniku.

” Wskazówki” oznaczają wytyczne techniczne, których należy 
przestrzegać , żeby eliminować nieprawidłowe funkcjonowanie 
urządzenia i uniknąć uszkodzeń.

UWAGA

Wytyczne bezpieczeństwa    

Ochrona postoju  mieszacza    .................................................52 
Czyszczenie komina  / zestaw emisyjny   ................................52
Ładowanie danych standardowych (reset) ...............................51
Kody usterek    ........................................................................53
Wymiana bezpieczników   ........................................................54
Oporności czujników   ..............................................................55
Dane techniczne   .....................................................................56
Wykaz haseł  ............ ......................................................... 57-58
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Normy / Przepisy

-  Instalację i uruchomienie regulacji grzewczej i przyłączonych 
elementów  dodatkowych,  zgodnie z DIN EN 50110-1  , może 
wykonać tylko personel z odpowiednimi kwalifikacjami elek-
trycznymi 

-  Należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych i elek-
trycznych..

- Należy przestrzegać przepisów DIN VDE 010 dotyczących 
urządzeń wysokonapięciowych do 1000 V.

- Należy przestrzegać przepisów DIN VDE 0105 –100  dotyczących 
pracy urządzeń elektrycznych.

Instalacja / 
Uruchomienie

Obsługa / Naprawy   - Prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia elektrycznego należy 
kontrolować systematycznie w regularnych odstępach.

- Usterki i uszkodzenia mogą być usuwane tylko przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel.

- Uszkodzone elementy mogą być zastąpione tylko oryginalnymi 
częściami zamiennymi Firmy Wolf.

- Należy przestrzegać przepisowych wartości zabezpieczeń (patrz 
dane techniczne).

 - Jeżeli w regulacjach Wolf  zostaną wprowadzone zmiany tech-
niczne, to nie odpowiadamy za uszkodzenia, które mogą z tego 
powodu wyniknąć.

UWAGA

Normy i przepisy     

Ostrzeżenie -  Zabrania się usuwania , mostkowania lub wyłączania urządzeń 
zabezpieczających i nadzorujących !

- Urządzenia mogą być eksploatowane wyłącznie w stanie 
całkowitej sprawności technicznej. usterki i uszkodzenia , 
które wpływają na bezpieczeństwo, muszą być bezwzględnie 
usunięte.

- Przy nastawieniu temperatury ciepłej wody powyżej 60o C lub 
przy aktywacji funkcji  antylegionelli z temperaturą  wyższą od 
60o C należy zastosować odpowiednie domieszanie zimnej wody 
(zagrożenie poparzeniem).

Urządzenie jak również elementy regulacji odpowiadają 
następującym wymaganiom:      
Wytyczne EG
- 2006/95/EG      Wytyczne dla niskiego napięcia
- 2004/108/EG    Wytyczne EMV
Normy EN
-  EN 60730-1
- EN 55014-2
- EN 60529 
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Określenie pojęć

Temperatura zbiorcza

Temperatura zbiorcza jest to temperatura zasilania w przewodzie 
zbiorczym za sprzęgłem hydraulicznym. Temperatura zbiorcza  
odpowiada więc temperaturze wody grzewczej w instalacjach 
grzewczych z kotłem gazowym.

Temperatura wody grzewczej

Temperatura wody grzewczej jest to temperatura zasilania, która 
doprowadzona jest do grzejników. Czym wyższa temperatura  
wody grzewczej, tym więcej ciepła oddają grzejniki.

Temperatura mieszacza

Temperatura mieszacza jest to temperatura zasilania za mies-
zaczem, którą zasilane jest ogrzewanie podłogowe.

Ładowanie zasobnika

Podgrzewanie zasobnika ciepłej wody.

 Program grzewczy

Czasowy program grzewczy przełącza odpowiednio do wybranego 
programu na ogrzewanie dzienne i oszczędne ewentualnie załącza 
i wyłącza ogrzewanie.

Program ciepłej wody

Program czasowy ciepłej wody załącza i wyłącza zezwolenie na 
podgrzewanie zasobnika ciepłej wody.

Tryb zimowy

Ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody odpowiednio do pro-
gramu czasowego.

Tryb letni

Ogrzewanie wyłączone, ciepła woda według programu czaso-
wego.

Ogrzewanie dzienne / oszczędne

W trybie zimowym mogą być wybrane dwie temperatury wody 
grzewczej. Jedna dla ogrzewania normalnego (dziennego) i 
druga dla ogrzewania oszczędnego, w którym temperatura w 
pomieszczeniu jest obniżana na temperaturę oszczędną. Program 
czasowy przełącza między temperaturą oszczędną i temperaturą 
normalną.

Określenie pojęć
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Skróty / Opis urządzenia

Skróty SAF    - czujnik zbiorczy
BPF    -  czujnik bypasu
MKF   - czujnik obwodu mieszacza
PF       - czujnik bufora
PK       - kontakt beznapięciowy
RLF     - czujnik powrotu
SPF      - czujnik zasobnika
VF        - czujnik zasilania
KF        - czujnik kotła
StE        - wejście meldunku usterek (PK jako zamknięty)
0 – 10 V - wejście napięciowe dla zasilania zewnętrznego
MKP     - pompa mieszacza
MM       - silnik mieszacza lub moduł mieszacza
SPLP     - pompa ładowania zasobnika
LP         - pompa ładowania
BPP       - pompa bypasu
3WUV   - zawór przełączający 3drogowy
StA        - wyjście meldunku usterek (PK jako otwarty)
ZKP       - pompa cyrkulacyjna
HKP       - pompa obiegowa ogrzewania

Opis urządzenia Moduł kaskadowy (KM) realizuje kaskadowe sterowanie modulowa-
nymi i przełączalnymi kotłami. Kaskadowane mogą być jedynie kotły 
tego samego typu (1- stopniowe, 2- stopniowe lub modulowane) 
oraz identycznej mocy. Aktywne kotły dostarczają żądane ciepło 
do sprzęgła hydraulicznego lub do kolektora instalacji grzewczej, 
które jest rejestrowane  poprzez czujnik zbiorczy, tzw. ogólny czujnik 
zasilania instalacji grzewczej. Następnie moduł kaskadowy (KM)  
steruje regulacją obwodu mieszacza  oraz wyjścia parametryzo-
wanego. Regulacja obwodu mieszacza może być podłączona 
zarówno na zasilaniu ogrzewania jak i na powrocie. 
Wyjście parametryzowane steruje albo bezpośrednim obiegiem 
grzewczym, albo zasobnikiem ciepłej wody, albo nagrzewnicą 
powietrza (= zewn. zapotrzebowanie ciepła),  albo 3drogowym 
zaworem mieszającym dla podwyższenia powrotu (= wspomaganie 
ogrzewania ). Wyjścia dla regulacji obiegu mieszacza mogą być 
również konfigurowane jako pompa cyrkulacyjna i wyjście meldunku 
usterek.  Zależnie od zastosowania odpowiednią kombinację  re-
gulacji obiegu mieszacza lub  wyjścia  i wyjść parametryzowanych  
można wybrać jako jedną konfigurację.  
Do przyłączenia systemu zdalnego sterowania KM posiada wejście  
0 do 10 V do sterowania urządzeniem grzewczym. Przy tej kom-
binacji aktywne jest tylko wyjście meldunku usterek.
Przy pomocy modułu obsługowego BM  lub ISM 1 z oprogramo-
waniem WRS można zmieniać parametry i odczytywać wartości 
czujników.
Moduł KM  posiada przyłącze eBus ( 2-przewodowe  złącze  ko-
munikacyjne) i jest również zintegrowany z systemem regulacji 
Wolf.
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Montaż

Montaż modułu kaskadowego

 - Wyjąć moduł kaskadowy z opakowania

 - Zamocować bezpośrednio na ścianie   
  
 -  Przyłączyć czujnik zewnętrzny  na 1 urządzeniu grzewczym (adres 

1, adresowanie  urządzeń grzewczych strona 26 !), alternatywną 
możliwość przyłączenia patrz pod ; przyłącza elektryczne  / czujnik 
zewnętrzny.

 - Czujnik zewnętrzny montować na ścianie północnej lub 
północnowschodniej na wysokości 2-2,5 m od ziemi ( wyjście 
kabla do dołu)

 - Okablować moduł kaskadowy KM odpowiednio do planu in-
stalacji.

 - Przekrój przewodów dla 230 V minimum 0,75 mm2: dla 24 V min 
0,5 mm2.

 Wskazówka: Przewodów łączących czujniki zewnętrzne i czuj-
niki zasilania nie układać razem z przewodami prądowymi sieci 
elektrycznej.

      Pompa mieszacza
Silnik mieszacza ZAŁ                     

  Silnik mieszacza WYŁ
                  Wyjście A 1
                             eBus
                         Usterki

12,5 cm

10
,5

 c
m
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Przyłącze elektryczne

Czujnik zewnętrzny 

UWAGA

Termostat maksymalny  

 Przy pracach serwisowych cała instalacja musi być  odłączona od 
zasilania, w przeciwnym wypadku zachodzi zagrożenie porażenia 
prądem!

Przy przyłączeniu termostatu maksymalnego na zaciskach „max 
TH” modułu kaskadowego KM, w przypadku usterki (mieszacz nie 
zamyka się)  wyłączona zostanie tylko pompa obiegu mieszacza.      

Bez termostatu maksymalnego w przypadku usterki KM może dojść 
do wystąpienia bardzo wysokiej temperatury w obiegu ogrzewania 
podłogowego. Może to doprowadzić do uszkodzeń podłogi. Jeżeli 
w konfiguracjach 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, i 13 nie zostanie przyłączony 
termostat maksymalny, to należy w tej pozycji włączyć  trójpolową 
wtyczkę Rast5 z mostkiem.

Meldunki usterek      Przy wszystkich konfiguracjach poza konfiguracją 5  , w przypadku 
nie załączonego  wejścia usterek, do wejścia „E2” musi być włożony 
szara  2-polowa wtyczka z mostkiem.

Są następujące możliwości integracji czujnika zewnętrznego z 
instalacją:

a) czujnik zewnętrzny na 1 urządzeniu grzewczym ( adres1) na 
klemach AF art. nr 2792021

b) czujnik zewnętrzny na module obsługowym BM ( adres 0) w 
elemencie ściennym na klemach 5/6, art. nr 2792021

c) radiowy moduł czasowy z czujnikiem zewnętrznym przyłączyć 
do eBus.Art. nr 27892325

D) radiowy czujnik zewnętrzny i odbiornik radiowy  przyłączyć do 
eBus Art. nr 2744081 i 2744209 

Zalecane przewody
i przekroje minimalne                  

H05VV 3*1,0 mm2            przewód sieciowy
H05VV 3* 0,75 mm2         przewód pompy obiegu mieszacza
H05VV 3* 0,75 mm2        termostat maksymalny, zawór 3 – drogowy
H05VV 4* 0,75 mm2        silnik mieszacza
H05VV 2* 0,5 mm2          zasilanie eBus
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Przegląd konfiguracji

Przegląd konfiguracji                                       

Odpowiednio do sposobu wykorzystania modułu kaskadowego KM istnieje 13 różnych wariantów 
konfiguracji. Różne warianty konfiguracji  nastawia się parametrem (KM 01) Konfiguracja.
Do znalezienia pod 2. poziom obsługowy → serwis → kaskada

Konfiguracja  01 :        obwód mieszacza i obwód zasobnika , strona 10  

Konfiguracja  02 :        obwód mieszacza i obwód nagrzewnicy powietrza, strona 11

Konfiguracja  03 :        obwód mieszacza i obieg grzewczy, strona 12

Konfiguracja  04 :        obwód zasobnika i zasterowanie obcym kotłem, strona 13

Konfiguracja  05 :        obwód mieszacza podwyższenie powrotu wspomagania ogrzewania,      
 strona 14

Konfiguracja  06 :        obwód grzewczy i podwyższenie powrotu do odciążenia rozruchu,     
    strona  15

Konfiguracja  07 :      obwód mieszacza niebezpośrednie podwyższenie powrotu           
 odciążenia rozruchu, strona 16.  Dotyczy wyłącznie instalacji     
 składającej się z obwodów z mieszaczem.

Konfiguracja  08 :         obwód mieszacza ( nastawa fabryczna), strona 17

Konfiguracja  09 :        obwód kotłowy, strona 18

Konfiguracja  10 :        obwód zasobnika ciepłej wody, strona 19

Konfiguracja  11 :        obwód nagrzewnicy powietrza, strona 20

Konfiguracja  12 :        wejście do systemu zdalnego sterowania  0 – 10 V, strona 21

Konfiguracja  13 :        podwyższenie powrotu kotła na drewno, strona 22        

Wskazówka:: Po każdej zmianie konfiguracji instalacja musi być ponownie za-
startowana (wyłączyć i ponownie załączyć zasilanie modułu KM i 
pozostałych urządzeń ) 
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Konfiguracja

Konfiguracja  1: obwód mieszacza i obwód zasobnika c.w.u.

Sieć 
230VAC

Termostat 
max. TH 1)

Silnik mieszacza 
MM

Pompa 
obiegu 

mieszacza

Pompa 
ładowania 

LP

Czujnik 
zasobnika 

Obwód 
mieszacza 

VF Urządzenie 
grzewcze

Zasobnik

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

1) patrz opis „termostat maksymalny” strona 8
2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

Czujnik 
zbiorczy 

SAF

Obwód mieszacza

SPLP 
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Konfiguracja

Konfiguracja 2: obwód mieszacza i obwód nagrzewnicy powietrza

Sieć 
230VAC

Silnik mieszacza 
MM

Pompa 
obiegu 

mieszacza

Pompa 
ładowania 

LP

Obwód 
mieszacza 

VF Urządzenie 
grzewcze

Obwód 
nagrzewnicy 

powietrza

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

Obwód 
mieszacza

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

Termostat 
max. TH 1)

Kontakt bez 
napięcia 

PK

Czujnik 
zbiorczy 

SAF

1) patrz opis „termostat maksymalny” strona 8
2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8
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Konfiguracja

Konfiguracja 3: obwód mieszacza i obwód grzewczy

Sieć 
230VAC

Silnik mieszacza 
MM

Pompa 
obiegu 

mieszacza

Pompa 
obiegu 

grzew. HKP

Urządzenie 
grzewcze

Obwód 
mieszacza

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

Obwód grzewczy 
powrotu

1) patrz opis „termostat maksymalny” strona 8
2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8

Termostat 
max. TH 1)

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

Obwód 
mieszacza 

VF

Czujnik zbiorczy 
SAF
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Konfiguracja

Konfiguracja 4: obwód zasobnika i zasterowanie obcym kotłem

Termostat 
max. TH 1)

Wyjście 
meldunku 

usterek StA                        

Pompa 
cyrkulacyjna 

ZKP            

Pompa 
ładowania 
zasobnika 

SPLP                                                   

np. moduł 
mieszacza 

MM                         

Kocioł 
obcy

Zasobnik

Czujnik 
zasobnika 

SPF                                                   

1) patrz opis „termostat maksymalny” strona 8
2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8

Sieć 
230VAC

Sterowanie 
palnika BSt

Czujnik 
zbiorczy SAF

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)
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Konfiguracja
Konfiguracja 5: obwód mieszacza i podwyższenie powrotu dla 
                           wspomagania ogrzewania

Sieć 
230VAC

Silnik 
mieszacza 

MM

Czujnik 
powrotu 

RLF                                                

Urządzenie 
grzewcze

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

1) patrz opis „termostat maksymalny” strona 8

Termostat 
max. TH 1)

Pompa 
obiegu 

mieszacza

Zawór 3 drog 
3 WUV                                             

Czujnik 
bufora PF                                                

Obwód 
mieszacza

Czujnik 
zbiorczy SAF

Obwód 
mieszacza

Bufor
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Konfiguracja
Konfiguracja 6: obwód grzewczy i podwyższenie powrotu do       

 odciążenia rozruchu

Sieć 
230VAC

Silnik 
mieszacza 

MM

Urządzenie 
grzewcze

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

Pompa 
obiegu grzew. 

HKP

Czujnik 
powrotu 

RLF                                                

Obwód grzewczy

Termostat 
max. TH 1)

Pompa 
obiegu 

mieszacza

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

Czujnik zbiorczy 
SAF

1) patrz opis „termostat maksymalny” strona 8
2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8
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Konfiguracja

Konfiguracja 7: obwód grzewczy i podwyższenie powrotu do   
   odciążenia rozruchu

Sieć 
230VAC

Silnik 
mieszacza 

MM

Urządzenie 
grzewcze

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

Obwód 
mieszacza

Pompa 
obiegu 

mieszacza

Termostat 
max. TH 1)

Czujnik 
powrotu 

RLF                                                

Obwód 
mieszacza

VF

1) patrz opis „termostat maksymalny” strona 8
2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

Czujnik 
zbiorczy SAF
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Konfiguracja

Konfiguracja 8: obwód  mieszacza (nastawa fabryczna)

Sieć 
230VAC

Silnik 
mieszacza 

MM

Urządzenie 
grzewcze

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

Obwód 
mieszacza

Pompa 
obiegu 

mieszacza

Termostat 
max. TH 1)

Obwód 
mieszacza

VF

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

Czujnik 
zbiorczy SAF

1) patrz opis „termostat maksymalny” strona 8
2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8
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Konfiguracja

Konfiguracja 9: obwód grzewczy 

Sieć 
230VAC

Urządzenie 
grzewcze

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

Pompa obie-
gu grzew. 

HKP

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

Czujnik 
zbiorczy 

SAF

Obwód 
grzewczy

2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8
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Konfiguracja

Konfiguracja 10: obwód  zasobnika ciepłej wody 

Sieć 
230VAC

Urządzenie 
grzewcze

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

Zasobnik 
c.w.u.

Pompa 
ładowania 
zasobnika 

SPLP                                                   

Czujnik 
zasobnika 

SPF                                                   

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8

Czujnik 
zbiorczy 

SAF
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Konfiguracja

Konfiguracja 11: obwód nagrzewnicy powietrza 

Sieć 
230VAC

Urządzenie 
grzewcze

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

Obwód 
nagrzewnicy 

powietrza

Pompa 
ładowowania 
zasobnika LP                                              

2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8

Kontakt bez 
napięcia 

PK

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

Czujnik 
zbiorczy 

SAF
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Konfiguracja 12: wejście 0 – 10 V dla systemu zdalnego sterowania

2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8

Urządzenie 
grzewcze

0-10VDC 
wejście                                           Wejście 

meldunku StE 
(otwarty)2)

Czujnik 
zbiorczy 

SAF

Sieć 
230VAC

Wyjście 
meldunku SA                                            

0-10 V z inst 
DDC

Obieg grzewczy 
zasilanie

Obieg grzewczy 
powrót

Konfiguracja
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Konfiguracja 13: podwyższenie powrotu kotła na drewno

Sieć 
230VAC

Maximalt-
hermostat 
MaxTH 1)

Silnik 
mieszacza 

MM

Pompa 
obiegu 

mieszacza

Zawór 3 drog 
3 WUV                                             

Wejście 
meldunku StE 

(otwarty)2)

Urządzenie 
grzewcze 3)

Czujnik 
zbiorczy 

SAF

Czujnik 
powrotu 

RLF                                                

Czujnik 
kotła KF

Bufor

1) patrz opis „termostat maksymalny” strona 8
2) patrz opis „wejście meldunku usterek” strona 8
3) jeżeli znajduje się kocioł z systemem regulacji Wolf      

Konfiguracja
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Wytyczne do uruchomienia

Dla skutecznego uruchomienia instalacji poza prawidłowym zaadresowaniem i parametryzowa-
niem wszystkich komponentów regulacji oraz konfigurowaniem instalacji należy wykonać kolejno 
następujące czynności.

Wskazówka : parametry  HG, KM, MM i SOL znajdują się w 2 poziomie obsługi --> serwis -->     
kocioł grzewczy  (HG) / kaskada KM/ mieszacz  MM / solar SOL w module obsługowym BM.

Uruchomienie

„Montaż” i „przyłącze elektryczne” wszystkich modułów 
obsługowych i modułów    rozszerzających przeprowadzić zgodnie 
z odpowiednimi instrukcjami

Dokładne ustawienie  adresów eBus (przełącznik dip.)  modułów 
obsługowych i rozszerzających  ( KM, MM i BM) patrz  „ ustawi-
enie adresów eBus dla modułów obsługowych i rozszerzających 
(KM, MM i BM). 
.
Załączyć instalację wyłącznikiem instalacji  (sieć „zał”).

Dokładne nastawienie adresów eBus na urządzeniach Wolf  patrz 
„nastawienie adresów na urządzeniach Wolf”

Konfiguracja modułów rozszerzających  lak moduł  kaskadowy,  
moduł mieszacza i moduł solarny;

1 .Konfiguracja modułu kaskadowego KM
a) parametr KM 01 (= konfiguracja) : tutaj następuje wybór 

konfiguracji KM odpowiednio  do powiązań hydraulicznych 
instalacji. Dla wyboru  właściwej konfiguracji  patrz :” połączenia 
elektryczne”

b) parametr KM 02 (= modus) : odpowiednio do rodzaju kotła 
i rodzaju pracy palnika parametr HG 28) należy wybrać 
następujące nastawienia:

  KM 02 = 1        kocioł z palnikiem  1- stopniowym
  KM 02 = 2        kocioł z palnikiem 2- stopniowym
  KM 02 = 3         kocioł z palnikiem modulowanym

2. Konfiguracja modułu mieszacza MM i modułu solarnego SM 2
 Parametr MM05 (= konfiguracja modułu mieszacza) lub 

parmetr SOL 12 ( = konfiguracja modułu solarnego ): tutaj 
następuje konfiguracja modułu mieszacza i modułu solarnego 
odpowiednio do istniejącej instalacji hydraulicznej. Celem wy-
boru właściwej konfiguracji patrz „ połączenia elektryczne” w 
instrukcjach montażu modułu solarnego i modułu mieszacza.

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5
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Uruchomienie

Parametrowanie następujących komponentów:
1. Regulacja kotłowa Wolf COB, kotły wiszące Wolf  i MGK- 

nastawa podstawowa, Parametr HG22 (maksymalna tem-
peratura kotła) = parametr KM03

 (maksymalna temperatura kolektora ) nastawić + 5 K
2. Moduł obsługowy BM.
 Nastawić parametry takie jak : czas, dzień, program czasowy itp. 
3. Moduły rozszerzające KM, MM i SM.
 Nastawić parametry odpowiednio do zapotrzebowania.

Uruchomić ponownie instalację (sieć zał. / sieć wył).
Po ok. 3 minutach instalacja jest gotowa do pracy.

Krok 7

Krok 8

Po prawidłowym uruchomieniu instalacji na wyświetlaczu BM poniżej czasu wyświetla się liczba 
kotłów grzewczych.   

Konfiguracja regulacji kotłowej Wolf  COB

Parametr HG 06  ( tryb pracy pompy ): w połączeniu z regulacją 
kotłową Wolf COB  musi być wybrany tryb pracy pompy 1,  
HG 06 = 1
Opis patrz instrukcja obsługi regulacji COB.
Wskazówka: dla kotłów wiszące  i MGK -regulacja podstawowa   
nie  wolno zmieniać parametru HG06.                 

Krok 6
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Nastawienie adresów eBus dla modułów 
rozszerzających i obsługowych (KM, MM, BM)

Nastawa adresów eBus dla 
modułów rozszerzających i 
obsługowych (KM, MM, BM)                                       

Adres modułu kaskadowego pozostaje zawsze na 1 (nastawa 
fabryczna).Dodatkowo do modułu KM można przyłączyć w in-
stalacji do 6 modułów mieszacza MM. Adresy modułów MM będą 
odpowiednio w kolejności od 2 do 7 w połączeniu z regulacją 
kotłów wiszących Wolf, regulacją podstawową MGK lub regulacją 
kotłową Wolf COB.
Zakres funkcjonowania modułu kaskadowego KM i poszczególnych  
modułów mieszaczy jest określony przez nastawę konfigfuracji 
patrz także przyłącze elektryczne).
W instalacji może występować maksymalnie 7 obiegów z mies-
zaczem (modułów mieszacza MM) i 1 bezpośredni obieg grzewczy. 
Konfiguracja 3 lub 9 może wystąpić tylko jeden raz, obojętnie  czy 
w module kaskadowym czy w module mieszacza.
Dodatkowo dla kompletnego sterowania można do każdego 
modułu mieszacza (obiegu z mieszaczem) zastosować moduł 
obsługowy BM.
Sterowanie bezpośrednim obiegiem grzewczym jest realizowane  
zawsze moduł obsługowy BM z adresem 0.

2. MM

3. MM

4. MM

5. MM

MK 7

6. MM BM

1. MM BM

KM BMBM

optional

optional

opcja

MK 2

MK 1HK

Wolf-
Urządzenie 
grzewcze

a) maksymalna zabudowa z regulacją kotłów wiszących, 
regulacją podstawową MGK lub regulacją kotłową Wolf COB           

Jeżeli nie ma kotła grzewczego, to moduł KM może być użyty 
także  jako samodzielny regulator obiegu z mieszaczem.  W tym 
przypadku musi być przyłączony albo czujnik zewnętrzny do BM 
(0) albo odbiornik radiowy DCF z czujnikiem zewnętrznym do 
eBus, patrz również „przyłącze elektryczne / czujnik zewnętrzny”. 
Adresowanie  modułów  KM, MM i BM przebiega analogicznie  jak 
w schemacie z kotłem Wolf.

Przykład wskazań:
BM (nastawa fabr.)
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Parametryzowanie Wszystkie standardowe parametry i czasy przełączeń są zacho-
wane nieusuwalnie w pamięci. Wszystkie zmiany będą trwale 
zapamiętane i nie będą tracone również po wielotygodniowym 
braku zasilania z sieci. Parametryzowanie następuje poprzez 
moduł obsługowy BM. Opis działania i parametryzowania znajduje 
się w instrukcji montażu i obsługi modułu BM.

Nastawa adresów eBus na 
kotłach Wolf                  

Przy pracy większej ilości kotłów (ilość kotłów > 1) w połączeniu 
z modułem kaskadowym adres eBus każdego kotła musi być 
nastawiony zgodnie z poniższą tabelą.

* Adres 0  na regulacji kotłowej Wolf COB jest nienastawialny.  Jeżeli w systemie jest tylko 
jedna regulacja kotłowa Wolf COB , to pozostaje adres a nastawy fabrycznej (adres = 1)..

Adres Bus        Pozycja pokrętła             
ciepłej wody                                  

Wskazania pierścienia
świecącego

Kocioł 
pojedynczy 

0* 6 zielony migający 
(nastawa fabryczna)

1 1 1 czerwony migający
2 2 2 żółty migający
3 3 3 żółto/ czerw migający
4 4 4 żółto / ziel migający
5 5 5 zielono / czerw migający

Nacisnąć i trzymać przycisk odblokowania, po 5 sekundach pojawi 
się odpowiedni kod świetlny  ( zgodnie z tabelą ). Pokrętłem wyboru 
temperatury ciepłej wody  może być wybrany odpowiedni adres.
Zwolnić naciskanie pokrętła wyboru ciepłej wody.

Przypisanie kotłów grzewczych ewentualnie adresów Bus (1), 
(2),(3) i (4) jednoznacznie ustalone. Żaden adres Bus nie może 
być użyty wielokrotnie.

UWAGA: Jeżeli tylko jeden adresat Bus  (kocioł grzewczy lub
KM) będzie przez sieć rozłączony, to wszyscy adresaci muszą być 
przez wyłącznik sieciowy odłączeni i ponownie załączeni.
.

Nastawa adresów Bus

Przycisk 
odblokowania                 

Wybór tempera-
tury c.w.u.

Nastawa adresów eBus  na kotłach 
grzewczych Wolf
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Czasy przełączeń        
Obieg z mieszaczem: Czasy przełączeń  dla obiegu z mieszaczem 
z modułem kaskadowym znajdują się w module kaskadowym.
Do znalezienia w 2 poziomie obsługowym-->program czasowy 
--> ogrzewanie --> mieszacz 1.

Obieg grzewczy i zasobnik c.w.u.: Czasy przełączeń obwodu 
grzewczego i znajdują się zawsze w module obsługowym BM.

Program Blok Czas  Mieszacz Program Blok Czas  Program
czasowy            przeł                                                  czasowy  przeł.       mieszacza 
 czasowy
   ZAŁ  WYŁ    ZAŁ  WYŁ
Program 1 Pn-Sob 1 5:00  21:00 Program 3 Pn 1 4:30  20:00
  2      2
  3      3  
 Sob-Nd 1 6:00  22:00  Wt 1 4:30  20:00
  2      2
  3      3
Program 2 Pon-Pt 1 5:00  7:00  Śr 1 4:30  20:00 
  2 14:00  21:00   2
  3      3
 Sob-Nd 1 6:00  21:00  Czw 1 4:30  20:00
  2      2
  3      3
       Pt 1 4:30  20:00
        2
        3
       Sob 1 4:30  20:00
        2
        3
       Niedz 1 4:30  20:00
        2
        3

Program czasowy
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Lista parametrów nastaw
podstawowych / instalacja

Lista parametrów
podstawowych

Do znalezienia w 2. poziomie obsługi-->nastawy podst.-->mieszacz 1

Opis parametrów temperatury dziennej, obniżenia temperatury, 
krzywej grzewczej, wpływu pomieszczenia, przełączenia  zima / 
lato i ECO / ABS znajdują się w instrukcji montażu i obsługi modułu 
obsługowego BM .

Parametr Zakres nastawy          Nastawa fabryczna   Nastawa indywidu-
alna

Temp dzienna                      5°C - 30°C 20°C
Temp obniżenia                   5°C - 30°C 16°C
Krzywa grzewcza                   0 - 3 0,8
Wpływ pomieszczenia Wył - Zał Wył
Przeł  zima / lato                   0°C -40°C 20°C
ECO/ ABS                         -10°C - 40°C 10°C

Opis parametrów wpływu pomieszczenia, granicznej temperatury 
zamarzania, stop pompy z regulatorem pomieszczenia, stop 
obniżenia i maksymalna temperatura ciepłej wody znajduje się w 
instrukcji montażu i obsługi modułu obsługowego BM. 

A 10: równoległa praca pomp dla KM lub MM         
Parametr A 10 = 0 : priorytet ciepłej wody użytkowej oraz 

zewnętrznego zapotrzebowania na ciepło                                                                    

Parametr A 10 = 1: równoległa praca ciepłej wody użytkowej, 
zewnętrznego zapotrzebowania na ciepło 
oraz centralnego ogrzewania.

UWAGA Dla pracy równoległej  obowiązuje dla tempe-
ratury zasilania najwyższy żądany poziom.

Lista parametrów
instalacji serwis

Parametry instalacji  A09, A10, A12 i A14 są do nastawienia tylko 
a module obsługowym  z adresem 0. Wszystkie inne parametry 
można nastawić na przynależnym module obsługowym. 
znalezienia w 2. poziomie obsługi --> serwis --> instalacja                

Parametr Zakres nastawy         Nastawa 
fabryczna

Nastawa 
indywidualna

A00 Wpływ pomieszczenia                        1 - 20 4
A09 Temperatura zamarzania            -20 - 10°C 2
a10 Równoległa praca pompy         0 - 1 0

a11 Stop pompy z regulacją 
pomieszczenia zał - wył zał

a12 Stop obniżenia                   wył,  -39°C -16

a14 Max temp c.w.u.                    60 - 80°C 65
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Lista parametrów
Serwisu dla obwodu 
mieszacza w KM

Do znalezienia w 2. poziomie obsługi --> serwis -->mieszacz 1

Parametr Zakres nastawy Nastawa fabryczna

MI01 min. temp. Mk                                            0°C - 80°C 0°C
MI02 max. temp. Mk                                            20°C - 80°C 50°C
MI03 odstęp krzywych grzewczych                     0K - 30K 10K
MI04 suszenie posadzki                                       0(wył) - 2 0
MI05 bez funkcji                                                         - ----
MI06 wybieg obiegu grzewczego                            0 - 30 min 5 min
MI07 zakres mieszacza P                                         5K - 40K 12K
MI08 nastawiona temp powrotu                            20°C - 80°C 30°C
MI09 max. czas ładowania zasobnika c.w.u.                 0 - 5h 2h
MI10 zasilanie Bus ( 1 = zał. )                               0(wył) - 2(Auto) 2
MI11 histereza czujnika bypasu                              0°C - 30°C 10°C
MI12 ograniczenie pompy ładowania                        0 - 1 0
MI13 wybieg pompy ładowania                                 0 - 10 min 3 min
MI14 temperatura stała                                             50°C - 80°C 75°C
MI15 wyłączenie różnicowe dT wył.                           3 - 20K 5K
MI16 załączenie różnicowe  dT zał.                             5 - 30K 10K

MI17 nadwyżka temp kotła przy ład. 
zasobnika           

0 - 40K 10K

MI18 ograniczenie palnika przy 
podwyższeniu powrotu           0 s - 300s 0 s

MI50 funkcja testowa                                                     1 - 8 1
Wskazania wartości wejścia czujników

MI70 E 1 (wejście 1) - -
MI71 E 2 (wejście 2) - -
MI72 VF (czujnik zasilania) - -

Lista parametrów MM
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Lista parametrów 
serwisu kaskady

Do znalezienia w 2. poziomie obsługi --> serwis --> kaskada

Parametr Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna Nast. indyw.

KM01 Konfiguracja 1 13 8

KM02 Moduł (1-stopn. = 1;2 stopn. = 
2; modul. = 3)           1 3 3

KM03
Max. temperatura kolektora 
zbiorczego                  50°C 85°C 85°C

KM04
Max. temp zasilania dla ogrze-
wania                        40°C 85°C 75°C

KM05 Min. temperatura kolektora 
zbiorczego                    20°C 70°C 20°C

KM06 Histereza temp. kolektora 
zbiorczego                       r 2 K 20 K 5 K

KM07 Czas ograniczenia                                                     0 min 30 min 5 min

KM08
Godziny do zmiany kolejności 
kotłów                   10 h 2000 h 200 h

KM09
Załączenie regulacji tempera-
tury zbiorczej 1/Kp 20K/% 500K/% 100K/%

KM10
Wyłączenie regulacji tempera-
tury zbiorczej 1/Kp   20K/% 500K/% 100K/%

KM11
Regulacja temp. kolektora 
zbiorczego Tn                   5 s 500 s 50 s

KM12 Wybór kolejności pracy kotłów                            [AbCd] d
KM13 Kolejność pracy kotłów A                                    [12345] [54321] [12345]
KM14 Kolejność pracy kotłów B                                    [12345] [54321] [54321]
KM15 Wyłączenie stopnia modulacji                                   10 % 60 % 30 %
KM16 Załączenie stopnia modulacji                                    70 % 100 % 80 %
KM17 Pompa cyrkulacyjna                                                    0 3 0

KM18
Sterowanie pompy kotła 
wiodącego                            0 1 0

KM19 Stop modulacji                                                             0 1 0 
KM20 Histereza stopu modulacji                                         10 K 50 K 10 K

KM21
Wzrost mocy przy ładowaniu 
zasobnika                   0 1 0

KM22 Histereza pracy równoległej                                     0 K 20 K 5 K
KM23 Regulacja obrotów pompy WZ 0 1 0
KM24 Min. rzeczywista temperatura 

powrotu WZ 40°C 80°C 65°C

KM25 Max. dopływ (instalacja wtrys-
kaczowa) WZ 10 K 50 K 40 K

KM26 Zakres pompy 5 K 40 K 15 K
KM27 Wybrana temperatura kotła                                    20°C 80°C 60°C
KM28 Histereza wybranej tempera-

tury kotła                      2 K 30 K 10 K
KM29 Wybrana temperatura bufora                                   20°C 80°C 60°C
KM30 Histereza wybranej temperatury 

bufora                   2 K 30 K 10 K
KM31 Moduł pracy 0-10 V Wejście                                           1 2 1

KM50 Funkcja testowa                                                      1 5 1

Lista parametrów KM
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 Wskazania

KM60 Odchylenie regulacji - - - -
KM61 Całkowity stopień modulacji - - - -
KM62 Stopień modulacji kotła - - - -
KM70 E1 - - - -
KM71 E2 - - - -
KM72 VF - - - -
KM73 SAF - - - -
KM74 0 - 10 V - - - -

Lista parametrów KM
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MI 02 max. temp.           
obiegu mieszacza          

Maksymalna temperatura obiegu mieszacza ogranicza  nastawianą 
temperaturę zasilania obiegu mieszacza, żeby wyeliminować ewen-
tualne przegrzanie instalacji podłogowej. Nie zastępuje termostatu 
temperatury maksymalnej dla wyłączenia pompy.

MI 03 odstęp krzywych
grzewczych  

Temperatura wody grzewczej kotła jest w stosunku do temperatury  
obiegu mieszacza podwyższona o  nastawioną wartość.

MI 01 minimalna temp.  
obiegu mieszacza            

Minimalna temperatura obiegu mieszacza ogranicza  nastawianą 
temperaturę zasilania obiegu mieszacza przy minimalnych 
wartościach.

Prawym pokrętłem wejść w menu serwis (po wprowadzeniu 
kodu)  i będzie udostępniona zmiana parametrów mieszacza  
(MM, KM).

Poprzez naciśnięcie (na wyświetlaczu miga wskaźnik ) i obracanie 
prawego pokrętła można zmienić parametry mieszacza (MM, KM). 
Po wybraniu zmienianych parametrów  należy potwierdzić nową 
nastawę poprzez ponowne naciśnięcie prawego pokrętła.

Wciśnięcie przycisku „Info” (i), powoduje powrót do nastaw 
standardowych. 

Parametry / opis funkcjonowania
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MI 04 suszenie 
posadzki         

Przy pierwszym uruchomieniu ogrzewania podłogowego w nowym 
budynku istnieje możliwość regulacji temperatury zasilania  w 
następujący sposób: niezależnie od temperatury zewnętrznej   
temperatura zasilania może być regulowana na stałej nastawionej  
wartości  lub temperatura zasilania może być regulowana według 
automatycznego programu suszenia posadzki.
Jeżeli funkcja jest aktywowana  (nastawa 1 lub 2) to może ona być 
zakończona przez  ponowne przestawienie  parametru MI 04 na 0.
MI 04 = 0  bez funkcji
MI 04 =  1  stała temperatura zasilania obiegu mieszacza.
Obwód mieszacza będzie zasilany stałą temperaturą. Wymagana  
temperatura zasilania  jest nastawiana  przy pomocy parametru MI 01.
MI 04 = 2  automatyczna funkcja suszenia posadzki.
W ciągu pierwszych dwóch dni temperatura zasilania wynosi  25oC.
Następnie temperatura wzrasta codziennie (godz.  0:00) o 5oC 
aż do uzyskania maksymalnej temperatura zasilania obwodu 
mieszacza (MI 02), która następnie jest utrzymywana przez dwa 
dni. Następnie temperatura zasilania jest obniżana codziennie  o 
5oC aż do osiągnięcia temperatury 25oC.
 Po kolejnych dwóch dniach program zakończy się.

Rys;
Czasowy przebieg
temp zasilania
podczas suszenia 
automatycznego

Te
m

pe
ra

tu
ra

 z
as
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a 
(°

C
)

Przebieg programu suszenia posadzki (dni)

UWAGA:
Przebieg czasowy i maksymalna temperatura zasilania 
muszą być uzgodnione  z wykonawcą  betonu, gdyż  mogą 
powstać ewentualnie uszkodzenia i rysy na wylewce.                                                                                                                                         
                         
Po ewentualnym wyłączeniu napięcia program suszenia posadzki  
będzie przebiegał dalej bez zakłóceń. Na wyświetlaczu (BM) po-
kazywany jest czas w dniach do zakończenia programu.

Parametry / opis funkcjonowania
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MI 08 wymagana     
temperatura powrotu              

Konfiguracja  KM 01 = 7
Temperatura powrotu jest ciągle nadzorowana . Jeżeli temperatura 
powrotu zbytnio się obniży, następuje poprzez podwyższenie mocy 
wzrost temperatury na wszystkich mieszaczach. 
Spadek temperatury powrotu:
RL rzeczywiste < RL zadane + histereza temperatury powrotu-->             
wszystkie mieszacze w kierunku „ zamknięcia”
RL rzeczywiste <RL zadane-->mieszacz w kierunku „ zamknięcia”  
i wszystkie  pompy obiegów grzewczych  i ładowania 
„wyłączone”
Rosnąca temperatura powrotu:
RL rzeczywiste > RL zadane + 2 K-->wszystkie mieszacze w 
kierunku „zamknięcia”
RL rzeczywiste> RL zadane  + histereza temp. powrotu  + 4 K-->         
nie  ma podwyższenia mocy.
Histereza temperatury powrotu = 8 K
RL – temperatura powrotu

MI 07 zakres 
proporcjonalności           
mieszacza

Zależnie od warunków regulacja mieszacza może być konfi-
gurowana do obiegu mieszacza  na zasilaniu ogrzewania lub 
do obiegu mieszacza do podwyższenia temperatury powrotu. 
Temperatura  obiegu mieszacza będzie regulowana na wartość 
zadaną (obieg mieszacza przy temperaturze zasilania ogrzewa-
nia / obieg mieszacza do podwyższenia powrotu) przy pomocy 
czujnika obwodu mieszacza / czujnika powrotu  na zacisku VF 
oraz poprzez sterowany silnikiem  zawór mieszacza. Wyjście 
regulacji mieszacza do sterowania silnikiem mieszacza  jest na 
pozycji P. Parametr „zakres proporcjonalności   mieszacza”  można 
zmieniać na pozycji  P.
Czas impulsu (zasterowanie silnika mieszacza)  jest wprost pro-
porcjonalny  do różnicy temperatury zasilania (∆T = temp zadana 
– rzeczywista). W parametrze MI 07 jest określona różnica tempe-
ratur , przy której  trwanie impulsu wynosi 100 %.  Poza tym w tym 
zakresie  mieszacz nie będzie zupełnie sterowany (∆T < 1 K) lub 
będzie sterowany ciągle (∆T > od nastawy parametru MI 07).
Wewnątrz zakresu temperatury następuje ustawiczna regulacja.  
Zakres proporcjonalności należy tak ustawić, aby zapewnić 
stabilną regulację. 
Zakres proporcjonalności jest zależny od czasu pracy silnika 
mieszacza. Dla silników mieszacza z krótkim czasem pracy musi 
być nastawiony duży  zakres proporcjonalności  i odwrotnie dla 
silników mieszacza  z długim czasem pracy musi być nastawiony  
mały zakres proporcjonalności.
Wskazówka do nastawiania : to nastawienie służy tylko do zgrub-
nej orientacji !
W przypadku konieczności zmienić nastawy fabryczne ! 

Czas pracy silnika w min                      2 - 3 4 - 6 7 - 10

Okno temperatury w K                MI 07            25 - 14 15 - 9 10 - 5

MI 06 wybieg obiegu 
grzewczego                  

Po wyłączeniu  obiegu mieszacza / obiegu grzewczego pompa 
obiegu mieszacza / obiegu grzewczego pracuje przez nastawiony 
czas.

Parametry / Opis funkcjonowania
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MI 10 = 0: zasilanie Bus „wyłaczony” , to znaczy, że zasilanie Bus 
jest ciągle wyłączone.
MI 10 = 1: zasilanie Bus „załączony” , to znaczy, że zasilanie Bus 
jest ciągle załączone.
MI 10 = 2: zasilanie Bus „auto” to znaczy, że moduł kaskadowy 
automatycznie załącza  lub wyłącza zasilanie Bus

MI 10 zasilanie Bus

Ładowanie zasobnika zakończy się, kiedy temperatura zasobnika 
jest większa lub równa temperaturze zadanej. Jeżeli ładowanie 
zasobnika nie zakończy się w maksymalnym czasie ładowania, to 
wystąpi kod usterki 52 i regulacja przełączy „max czas ładowania 
„ na ogrzewanie (nie dotyczy sytuacji, kiedy jest  tryb ogrzewania 
„lato”).Cykl ten powtarza się tak długo, aż rzeczywista temperatura 
zasobnika będzie równa lub wyższa od temperatury zadanej lub 
parametr MI 09 zostanie przestawiony na 0.

MI 09 maks        
czas ładowania zasobnika

W module kaskadowym bez funkcji.MI 11 histereza 
czujnika bypas

Temperatura rzeczywista [K]

Podwyższenie mocy

Mieszacz „zamknięty” i pompa „wyłączona”

Mieszacz „zamknięty”

Czas

Przykład dla zadanej temperatury powrotu = 30°C:

Parametry / Opis funkcjonowania
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Patrz MI 15 ∆T wył (różnica wyłaczenia)“MI 16 dT zał
(różnica załączenia)      

Konfiguracja KM 01 = 5
Konfiguracja 5 utrzymuje regulację obiegu mieszacza  i regulację 
różnicową dT dla wspomagania ogrzewania. Warunki dla wspo-
magania ogrzewania patrz opis parametru MI 18.
Wyjście 1 załączone, jeżeli PF rzeczywista > RLF rzeczywista  + dT zał                   
Wyjście 1 wyłączone, jeżeli PF rzeczyw. < RLF rzeczyw  + dT wył  

MI 15 dT wyłączenie    
(różnica wyłączenia)     

Przy przyłączeniu pompy ładowania, pompy ładowania do zasobni-
ka  (konfiguracja 1, 4 i 10) lub zewnętrznego zapotrzebowania 
ciepła mogą wystąpić dwa różne przypadki:

a) Parametr MI 12  = 0: pompa ładowania załączy się natychmiast 
po pojawieniu się zapotrzebowania na ciepło   

b1)Parametr MI 12  = 1 przy konfiguracji 1, 4  i 10: pompa ładowania  
„załączona”: temperatura rzeczywista kolektora >  temperatury 
rzeczywistej zasobnika + 5 K    

Pompa ładowania „wyłączona”: temperatura rzeczywista ko-
lektora  jest równa lub większa od temperatury rzeczywistej 
zasobnika + 2 K

b2)   Parametr MI 12 =1 przy konfiguracji 2 i 11: Pompa ładowania 
„załączona”: temperatura rzeczywista kolektora równa lub 
większa od stałej temperatury - 5 K

Pompa ładowania „wyłączona”:temperatura rzeczywista  kolektora 
< od stałej temperatury - 8 K

MI 12 ograniczenie
pompy ładowania            

Po zakończeniu ładowania lub zewnętrznego żądania ciepła (kon-
figuracja 1, 2, 4, 10 i 11 ) zaczyna się wybieg pompy ładowania.

MI 13 wybieg pompy           
ładowania

Przy zewnętrznym żądaniu ciepła poprzez kontakt bezpotencjałowy 
na wejściu E 1  i parametr konfiguracji = 2 lub 11 będzie regulowana 
nastawiona temperatura zasilania  i będzie zasterowane wyjścia 
A 1. Zewnętrzne zapotrzebowanie ciepła ma pierwszeństwo  
przed zapotrzebowaniem do obiegu grzewczego. Po zakończeniu 
zewnętrznego zapotrzebowania następuje wybieg pompy 
ładowania. Wybór programu i kanał czasowy ogrzewania lub 
ciepłej wody nie mają na tą funkcję żadnego wpływu.
.

MI 14 temperatura 
stała      

Parametry / Opis funkcjonowania
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Ładowanie  zasobnika rozpoczyna się, kiedy rzeczywista tempe-
ratura zasobnika < temperatury zadanej zasobnika – 5 K. Tempe-
ratura  zasilania osiąga wartość: zadana temperatura zasobnika  
+ nadwyżka temperatury kotła przy ładowaniu zasobnika.

MI 17 nadwyżka tempera-
tury kotła przy ładowaniu
zasobnika    

MI 50 funkcja
testująca                 

Przy pomocy parametru MI 50 mogą być sterowane pojedynczo
poszczególne przekaźniki.

MI 50 = 1⇒sterowanie przekaźnika pompy obiegu mieszacza MKP
MI 50 = 2⇒sterowanie przekaźnika silnika  mieszacza  „zał.” MM
MI 50 = 1⇒sterowanie przekaźnika wyjścia A 1
MI 50 = 3⇒sterowanie przekaźnika silnika mieszacza  „wył.” MM

Konfiguracja KM 01 = 5
Przy podwyższeniu powrotu przy wspomaganiu podgrzewania  jest 
zasterowany 3-drogowy zawór przełączający, żeby podwyższyć 
temperaturę powrotu poprzez przepuszczenie jej przez naładowany 
bufor.
Przy pracy zaworu kaskadowego KM wewnątrz systemu regulacyj-
nego WRS, przy wypełnieniu warunków załączenia kocioł będzie 
zatrzymany. Jeżeli co najmniej 1 obieg grzewczy lub jeden zasobnik 
mają zapotrzebowanie na ciepło,  zostanie zasterowany zawór 
3-drogowy i nastawiony w parametrze 18 czas ograniczenia ( = czas 
ograniczenia palnika)  wystartuje.  Po przejściu czasu ograniczenia 
palnik zostanie ponownie odblokowany. Jeżeli warunki  załączenia  
są wypełnione, kiedy palnik jest właśnie aktywny, nastawiony czas 
zostanie dezaktywowany.

Warunki załączenia: PF rzeczyw(E1) > RLF rzeczyw (E2) + dT 
zał (MI 16)
Warunki wyłączenia: PF rzeczyw ( E1) < RLF rzeczyw (E2) + dT 
wył (MI  15)

Przy nastawieniu czasu ograniczenia na 0 s ( MI 18) zawór 3-drogowy 
będzie sterowany niezależnie od zapotrzebowania ciepła.

MI 18  ograniczenie 
palnika przy podw.   
powrotu        

Parametry / Opis funkcjonowania
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KM 01 Konfiguracja Odpowiednio do zastosowania KM należy wybrać właściwą 
konfigurację.Można wybrać maksymalnie 13 konfiguracji.  
Odpowiednie schematy połączeń znajdują się pod „przyłącze 
elektryczne”. Wybrana konfiguracja musi być potwierdzona przy 
uruchomieniu.

Konfiguracja 01:  Obwód mieszacza i obwód zasobnika cwu
Konfiguracja 02:  Obwód mieszacza i obwód nagrzewnicy powietrza
Konfiguracja 03:  Obwód mieszacza i obwód grzewczy
Konfiguracja 04:  Obwód zasobnika cwu i sterowanie kotłem obcym
Konfiguracja 05:  Obwód mieszacza  i podwyższenie powrotu dla     
wspomagania ogrzewania
Konfiguracja 06: Obwód grzewczy i podwyższenie powrotu dla 
odciążenia rozruchu
Konfiguracja 07:  Obwód grzewczy z niebezpośrednim 
podwyższaniem powrotu dla odciążenia rozruchu
Konfiguracja 08:  Obwód mieszacza (nastawa fabryczna)
Konfiguracja 09:  Obwód grzewczy
Konfiguracja 10:  Obwód zasobnika cwu
Konfiguracja 11:  Obwód nagrzewnicy powietrza
Konfiguracja 12:   0 – 10 V wejście do systemu zdalnego
Konfiguracja 13:   Podwyższenie powrotu kotła na drewno.

Wskazówka : ustawianie parametrów KM  może wykonywać tylko wykwalifikowany serwisant.

W instalacji kaskadowej mogą być zastosowane tylko kotły 
jednego typu  czyli albo modulowane, albo 1-stopniowe, albo 
2- stopniowe.
Nastawa musi być potwierdzona przy uruchomieniu

KM 02 = 1 ⇒ kotły 1- stopniowe
KM 02 = 2 ⇒ kotły 2 stopniowe
KM 02 = 3 ⇒ kotły modulowane (nastawa fabryczna)

KM 02 Modus

Zadana maksymalna temperatura kolektora jest ograniczona od 
góry tym parametrem.

KM 03 max. temp.         
kolektora

W poziomie serwisowym (po wprowadzeniu kodu) wybrać prze-
widziane do zmiany parametrów kaskadowych (KM)
Wybrany parametr kaskadowy (KM) można zmienić poprzez na-
ciskanie (wskaźnik na wyświetlaczu miga) i na końcu obracanie 
prawego pokrętła.
Po wybraniu zmienionego parametru kaskadowego (KM) należy 
go potwierdzić poprzez ponowne naciśnięcie prawego  pokrętła.

Przez użycie przycisku info można z powrócić do normalnego 
stanu wyświetlacza.

Parametry / Opis funkcjonowania
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Żeby wyeliminować częste i niepotrzebne załączanie i 
wyłączanie kotła/stopnia palnika,  przewidziane jest ogranicze-
nie czasu do załączenia następnego kotła / stopnia palnika.
Następny kocioł / stopień palnika może być załączony dopiero 
po upływie czasu ograniczenia. Czas ograniczenia nie dotyczy 
kotła wiodącego, jeżeli z modułu kaskadowego lub z modułu 
mieszacza , ewentualnie z nagrzewnicy powietrza wystąpi 
zapotrzebowania ciepła.

KM 07 czas
ograniczenia           

Po wyczerpaniu nastawionych godzin pracy palnika  aktualnego 
kotła wiodącego następuje zmiana przez parametr KM 08 „nas-
tawa C’ kolejności pracy kotłów pomiędzy A i B i  przy „nastawa 
D” następny kocioł wchodzi rotacyjnie jako wiodący. Kocioł 
wiodący to jest ten kocioł, który jest przez moduł kaskadowy 
w kaskadzie włączany jako pierwszy i wyłączany jako ostatni. 
Warunkiem dla automatycznej zamiany kolejności pracy kotłów 
jest wybór kolejności (parametr KM 12) = C lub d.
Wewnętrzny licznik godzin pracy do zamiany kolejności pracy 
kotłów jest doładowywany jeden raz dziennie (godzina 0:00). 
W przypadku wyłączenia zasilania zapamiętywana jest ostatnio 
załadowana wartość.
Jeżeli na module kaskadowym KM  wykonany jest reset 
(=załadowanie wartości standardowych), to wewnętrzny licznik 
godzin przestawia się na zero.

KM 08 godziny
do zmiany 
kolejności                

Nastawa części P regulatora PI dla regulacji temperatury kolektora.
Wartość parametru KM 09 rośnie ⇒ regulacja temperatury 
kolektora reaguje wolniej.
Wartość parametru KM 09 maleje ⇒ regulacja temperatury 
kolektora  reaguje szybciej.

KM 09 1/Kp dodatek do 
regulatora temperatury 
kolektora      

Nastawa części P regulatora PI dla regulacji temperatury kolek-
tora patrz opis dla parametru KM 09.

KM 10 /Kp  
wyłączenie regulatora tem-
peratury kolektora    

Nastawa części P regulatora PI  dla regulacji temperatury kolektora.
Wartość parametru KM 11 rośnie ⇒ regulacja temperatury 
kolektora  reaguje wolniej
Wartość parametru KM 11 maleje ⇒ regulacja temperatury 
kolektora reaguje                

KM 11 regulacja 
temperatury kolektora

Zadana temperatura kolektora obiegu grzewczego  (obieg mies-
zacza i bezpośredni obieg grzewczy) jest przez ten parametr 
ograniczona od góry.
Przyporządkowany do tego jest również parametr KM 03.

KM 04 max temp    
zasilania                 

Zadana temperatura kolektora jest tym parametrem ograniczo-
na od dołu.

KM 05 min temp
zasilania                  

Jeżeli w pracy pozostaje kocioł / stopień palnika, to wyłączenie 
tego kotła/palnika następuje przy zależności: zadana temp 
kolektora > zadana temp kolektora + histereza.

KM 06 histereza 
temp kolektora      

Parametry / Opis funkcjonowania
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Przy pomocy tego parametru  następuje wybór kolejności 
załączania A,b,C,d) kotłów.

Nastawa A:
Ważna jest kolejność kotłów pod nastawą  A
Nastawa b:
Ważna jest kolejność kotłów pod nastawą  b.
Nastawa C :
Automatyczna zmiana  z kolejności kotłów A i b (patrz parametr KM 08)
Nastawa d :
Każdy kocioł rotuje , automatycznie według obiegu z parametru 
KM 08 aż do kotła wiodącego.
Kolejność kotłów jest ustalona przez przyporządkowanie ad-
resów Bus

Każdy kocioł w kaskadzie ma swój adres Bus (1 - 5). Ilość 
przyłączonych kotłów jest automatycznie rozpoznawana przez 
moduł kaskadowy.
Kolejność załączania i wyłączania kotłów jest wybierana jako 
kolejność A  (parametr  KM 13) lub jako kolejność B (parametr 
KM 14).
Patrz przy tym na „ nastawa adresów eBus kotłów Wolf”.

KM 12 wybór               
kolejności kotłów      

KM 12
8 

Nastawa fabryczna: d
Zakres nastawy: A, b, C, d
Nastawa indywidualna

KM 13  kolejność
kotłów A                    

Tym parametrem  zmienia się kolejność pracy kotłów  na 
[1,2,3,4,5] (nastawa fabryczna)

KM 14  kolejność
kotłów B

Tym parametrem  zmienia się kolejność pracy kotłów na 
[5,4,3,2,1] nastawa fabryczna
.

Parametry / Opis funkcjonowania
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Nastawa włączenia kolejności kotłów będzie pokazana na przykładzie dwóch kotłów

Opis i przykład
z KM13

KM 13
 1

A 1

Kolejność kotłów A

Adres Bus kotła

Kolejność (1) wg
której włącza się kocioł

Parametr 

KM 13
 1

A 1

Przekręcić prawe pokrętło
modułu obsługowego

Miga pierwszeństwo kotła z adresem 1

KM 13
 2

A 1

Nacisnąć prawe pokrętło
modułu obsługowego

Zmienić pierwszeństwo kotła z adresem 1 na 2

Nacisnąć prawe pokrętło 
modułu obsługowego

KM 13
 1

A 1
Wybrać parametr KM 13
Wybrać kolejność A z kotłem o adresie 1
Pierwszeństwo dla kotła z adresem 1

KM 13
 2

A 1

Nacisnąć prawe pokrętło
modułu obsługowego

Potwierdzić nową kolejność kotłów

KM 13
 2

A 2

Obrucić prawe pokrętło
modułu obsługowego

Wybrać kolejność  A dla kotła z adresem 2

Parametry / Opis funkcjonowania
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KM 15  wyłączenie    
stopnia modulacji 

oraz

KM 16 włączenie      
stopnia modulacji    

a) przy kotłach modulowanych  ( KM 02 = 3  ) 

Przyłączenie 1-go kotła następuje, kiedy ogólny stopień modulacji > 0
Dalszy będzie włączony z uwzględnieniem  kolejności , 
kiedy zadany stopień modulacji aktywnego kotła przekroczy 
zaprogramowaną granicę przyłączenia  (włączenie stopnia 
modulacji ) i ubiegnie czas ograniczenia. W tym przypadku czas 
ograniczenia pozostaje obowiązujący.

Odłączenie kotła:
Dalszy kocioł będzie wyłączony z uwzględnieniem  kolejności, 
kiedy zaprogramowany stopień modulacji kotła aktywnego 
przekroczy granicę wyłączenia
( wyłączenie stopnia modulacji ). Jeżeli w pracy pozostaje tylko 
jeden kocioł, to wyłączenie tego kotła nastąpi wtedy, gdy tempe-
ratura  rzeczywista kolektora > temperatura zadana kolektora + 
histereza temperatury kolektora.

Miękki start:
Miękki start dotyczy tylko kotła wiodącego, nie dotyczy 
przyłączenia kolejnych kotłów. Jest on również aktywny gdy do 
KM przyłączony jest tylko jeden kocioł.
Jeżeli ubiegnie czas  ograniczenia i ogólny stopień modulacji > 0, to 
w pierwszych 3 minutach wartość parametru wyłączenia stopnia 
modulacji przeniesiony jest do kotła wiodącego. Miękki start jest 
zakończony, jeżeli miną 3 minuty lub temperatura rzeczywista 
kolektora > temperatura zadana kolektora + histereza tempera-
tury kolektora. Nastawa fabryczna 30% przenosi się na kotły o 
zakresie modulacji od 30 % do 100%.

KM 13
 2

A 2

Obrócić prawe pokrętło
modułu obsługowego 

Miga kolejność dla kotła z adresem 2    

KM 13
 1

A 2

Nacisnąć prawe pokrętło
modułu obsługowego

Zmienić kolejność kotła z adresem 1 na 2

KM 13
 1

A 2 Zapisać nową kolejność pracy 
kotłów 

UWAGA: Jeżeli zmienia się kolejność pracy dla jednego 
kotła, to trzeba dopasować  kolejność pracy wszystkich 
kotłów.

Parametry / Opis funkcjonowania
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b) Przy kotłach załączających się jednostopniowo (KM 02 = 1)  
KM 15 i KM 16  nie mają żadnego wpływu.

Przyłączenie kotłów:
Przyłączenie 1- go kotła następuje, gdy całkowity stopień 
modulacji   jest > 0. Następny kocioł zostanie przyłączony , 
jeżeli wewnętrzny algorytm obliczy przyłączenie następnego 
stopnia mocy z aktualnego ogólnego stopnia modulacji  oraz 
upłynie czas ograniczenia. W tym przypadku czas ograniczenia 
pozostaje obowiązujący.
Wyłączenie kotłów:
Ostatni przyłączony kocioł zostanie odłączony, kiedy  
wewnętrzny algorytm obliczy odłączenie kolejnego stopnia 
mocy z aktualnego ogólnego stopnia modulacji lub kiedy 
temperatura zadana zostanie przekroczona o 1 K. W tym pr-
zypadku czas ograniczenia pozostaje obowiązujący. Następny 
kocioł będzie odłączony, jeżeli wewnętrzny algorytm obliczy 
wyłączenie następnego stopnia mocy z aktualnego ogólnego 
stopnia modulacji.
Ostatni kocioł zostanie odłączony , kiedy  temperatura rzec-
zywista kolektora > temperatura zadana kolektora + histereza 
temperatury kolektora.
Faza miękkiego startu:
Miękki start dotyczy tylko kotła wiodącego, nie dotyczy 
załączania kolejnych kotłów. Jest także aktualny, kiedy do KM 
przyłączony jest tylko jeden kocioł.. Jeżeli upłynął czas ogranic-
zenia  i ogólny stopień modulacji > 0 , to w pierwszych 3 minut-
ach będzie ograniczony  udział I do obliczenia ogólnego stopnia 
modulacji. Start miękki jest zakończony , jeżeli upłyną 3 minuty 
lub temperatura rzeczywista kolektora > zadana temperatura 
kolektora + histereza temperatury kolektora.

Parametry / Opis funkcjonowania

b)Przy kotłach załączających się jednostopniowo  (KM 02 = 1) KM 15 i KM 16  
nie mają żadnego wpływu.

Następujące funkcje tutaj nie obowiązują:
a) warunki wyłączenia dalszych kotłów, jeżeli „rzeczywista 

temperatura zbiorcza > zadana temperatura zbiorcza 
+ 1K.

b) warunki wyłaczenia kotła wiodącego, jeżeli „rzeczy-
wista temperatura zbiorcza > zadana temperatura 
zbiorcza + histereza temperatury zbiorczej“

c) brak startu miêkkiego
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c) przy kotle dwustopniowym ( KM 02 = 2) KM 15 i KM 16  
nie mają żadnego wpływu.

Przy kotle dwustopniowym drugi stopień jest traktowany jak 
oddzielny kocioł, który zawsze jest załączany po pierwszym sto-
pniu kotła i jest zawsze wyłączany przed pierwszym stopniem 
kotła.

Podział mocy w kotle dwustopniowym:
1.stopień = 67 %
2.stopień = 33%

Faza miękkiego startu:
Patrz kotły załączane jednostopniowo

Wskazówka: do logarytmu kaskadowego dla załączonych kotłów 1- i. 2-stopni-
owych kotłów w połączeniu z konfiguracją 12 i parametrem KM

Następujące funkcje tutaj nie obowiązuja:
a) warunki wyłączenia ostatnio przyłączonego kotła, 

jeżeli „rzeczywista temperatura zbiorcza > zadana 
temp zbiorcza + 1K“.

b) warunki wyłaczenia kotła wiodącego, jeżeli
 „rzeczywista temperatura zbiorcza > zadana tempera-

tura zbiorcza + histereza temperatury zbiorczej“
c) brak startu miękkiego

Parametry / Opis funkcjonowania
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KM 17 pompa 
cyrkulacyjna        

Przyłączenie pompy cyrkulacyjnej do KM następuje tylko w 
powiązaniu z konfiguracją 04 na KM.
Załączenie pompy cyrkulacyjnej następuje wtedy , kiedy pompa 
ładowania zasobnika poprzez kanał czasowy ładowania zasobnika.
Tryby pracy pompy cyrkulacyjnej:
KM 17 = 0 : pompa cyrkulacyjna ciągle „wył”
KM 17 = 1 : pompa cyrkulacyjna ciągle „zał”
KM 17 = 2 : pompa cyrkulacyjna 5 minut „zał” i 5 minut „wył”       
KM 17 = 3 : pompa cyrkulacyjna 2 minut „zał” i 8 minut „wył”     

KM 18 sterowanie
pompy kotła wiodącego

KM 18 = 0 : Sterowanie pompy kotła wiodącego „wył”
KM 18 = 0: Pumpensteuerung Führungskessel „AUS“
KM 18 = 1 : Sterowanie pompy kotła wiodącego „zał”
Jeżeli w systemie jest aktywna co najmniej jedna pompa 
obiegowa lub pompa ładowania , to pompa zasilająca kotła 
wiodącego będzie sterowana , również wtedy, kiedy stopień 
modulacji kotła (KM 62) = 0.
Pompa zasilająca kotła wiodącego nie będzie sterowana, kiedy 
instalacja grzewcza jest w trybie ”Standby”.

KM 19 stop modulacji         

i

KM 20 histereza
stopu modulacji        

Przy następujących typach instalacji zmiany temperatury w 
kolektorze kotła grzewczego są bardzo opóźnione :

a) Instalacja  kaskadowa bez sprzęgła hydraulicznego i kotły z 
małą pojemnością wodną.

 b) Instalacja kaskadowa z kotłami  o dużej pojemności wodnej  
i aktywnym odciążeniem rozruchu.    

  
c) Mały przepływ przy pracy z małym obciążeniem.
   
Wskutek tego, na podstawie pozostającej  różnicy temperatur 

pomiędzy temperaturą rzeczywistą i temperaturą zadaną 
kolektora , byłyby przyłączone kolejne kotły .

Prowadziłoby to do silnego wzrostu temperatury na czujniku 
kolektora i w konsekwencji wyłączenia całej instalacji kaska-
dowej przez regulator kaskady.

Dla uniknięcia tych zaburzeń regulacji funkcja „stop modulacji” 
parametr KM 19  musi być aktywny.

KM 19 = 0: Modulationsstopp „AUS“ ⇒Kaskadenalgorhythmus  
wird nicht beeinflusst.

KM 19 = 1: Modulationsstopp „EIN“ ⇒ Einschaltfreigabe/
Einschaltsperrung für das Führungsgerät und Sper-
rung/Freigabe I-Anteil Gesamtmodulation.

Parametry / Opis funkcjonowania
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Zwolnienie załączenia / ograniczenie załączenia dla kotła 
wiodącego:

- Ograniczenie załączenia:
Temperatura grzewcza kotła  wiodącego > temperatura kolektora 

+ histereza stopu modulacji
- Zwolnienie załączenia:
Temperatura grzewcza kotła wiodącego < temperatura rzeczy-

wista kolektora + 5 K

Histereza stopu modulacji  KM 20 jest nastawialna w zakresie 
10 k do 50 K

Ograniczenie / zwolnienie części I modulacji ogólnej:

-Ograniczenie części I :
Temperatura grzewcza kotła 1)   > temperatura rzeczywista 

kolektora  + histereza stopnia modulacji.
Zwolnienie części I:
Temperatura grzewcza kotła 1)  < temperatura rzeczywista 

kolektora  + 5 K.

1) kocioł , który został ostatnio wyłączony lub załączony.

Wskazówka: Funkcja „stop regulacji kaskady” może być akty-
wowana tylko wtedy , kiedy do kotła grzewczego z adresem 1 
nie jest  przyłączony zasobnik.

Dla instalacji bez sprzęgła hydraulicznego np.: instalacji która 
pracuje po stronie ssania,  musi być dodatkowo aktywowana 
funkcja „ sterowanie pompy kotła wiodącego.

KKM 21 wzrost
mocy przy ładowaniu 
zasobnika     

i

KM22 histereza pracy 
równoległej

    W  instalacjach , gdzie cała moc wszystkich kotłów nie jest kie-
rowana do mocy szczytowej  w pracy równoległej ogrzewania 
i podgrzewania c.w.u., istnieje możliwość, że żądana zadana 
temperatura  kolektora przy ładowaniu zasobnika podczas 
mocy szczytowej  nie zostanie osiągnięta. Żeby tego uniknąć, 
ogranicza się pobór energii przez obwód mieszacza poprzez 
ograniczenie dopływu  mocy.

    Muszą być spełnione następujące warunki dla ograniczenia 
mocy przy „pierwszeństwo zasobnika przy pracy równoległej”:

 a) Parametr KM 21 = 1 --> funkcja „wzrost mocy przy   
    ładowaniu zasobnika” aktywna

 b) i parametr „ serwis / instalacja” A 10 = 1 --> praca równoległa „zał”
 c) i pracują wszystkie kotły kaskady
 d) i ogólny stopień modulacji + 100 %
 e) i aktywne ładowanie zasobnika w module kaskadowym 
        (KM 01 = 1 lub 10)

Parametry / Opis funkcjonowania
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Spadająca temperatura kolektora zbiorczego:
temp kol rzeczyw    _< temp zadana kol – histereza pracy 
równoległej ⇒ wszystkie mieszacze w kierunku „zamknij”

temp kol rzeczyw _< temp zadana zasobnika ⇒ wszystkie 
mieszacze w kierunku „zamknij” i wszystkie pompy obiegu 
grzewczego i wszystkie pompy ładowania na module mieszacza 
(do zasobnika i nagrzewnicy powietrza)  „wył”

Wzrastająca temperatura kolektora zbiorczego:

Temp kol rzeczyw > temp zadana zasob + 2 K ⇒ wszystkie 
mieszacze w kierunku „zamknij” i wszystkie pompy obiegowe 
grzewcze i wszystkie pompy ładowania na module mieszacza 
(do zasobnika i nagrzewnicy powietrza) „zał”.

Temp kol rzeczyw > temp kol zadana  - histereza pracy 
równoległej + 2 K ⇒ Nie ma wzrostu mocy.

Przykładowy diagram: temp zadana zasobnika   = 50 C
                                     Parametr               MI 17 = 10 K
                                     Parametr             KM 22 =  5 K

Temperatura rzeczywista kolektora  [K]

Wzrost mocy

Mieszacz „zamknięty”

Mieszacz „zamknięty” i pompy „wyŁ”

Czas

Parametry / Opis funkcjonowania
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Parametry / Opis funkcjonowania

KM 27 wartość zadana kotła 
i
KM 28 histereza wartości 
zadanej kotła        
i
KM 29 wartość zadana 
bufora 
i
KM30 histereza wartości 
zadanej bufora

a) podwyższenie powrotu kotła na drewno:

Regulator obiegu mieszacza (mieszacz , czujnik powrotu i pom-
pa obiegu mieszacza) przesyła energię z kotła na drewno do 
bufora i reguluje jednocześnie temperaturę powrotu. Regulację 
realizuje analogowo regulator obiegu mieszacza, patrz również 
opis parametru MI 07.

b) Sterowanie pompą obiegową mieszacza:

Pompa obiegowa mieszacza MKP „zał” :
(drewno) temp kotła rzeczywista ( E 1 ) > KM 27  i rzeczywista
temperatura kolektora < KM 03 – 2 K   

Pompa obiegowa mieszacza  MKP „wył”:
(drewno)temp kotła rzeczywista (E 1) ≤ KM 27 – KM 28
lub rzeczywista temperatura kolektora > KM 03         

c) przełączenie pomiędzy buforem i kotłem Wolf przy pomocy 
3-drogowego zaworu przełączającego (= 3WUV):

Czy obieg kotłowy lub obieg zasobnika będzie zasilany z bufora 
czy z kotła Wolf zależy od położenia zaworu 3-drogowrego. 
Zasilanie obiegu kotłowego i obiegu mieszacza  jest realizowane 
wyłącznie przez dodatkowy moduł mieszacza.

Pozycja 3WUV AB --> A ( = sterowanie 3WUV):

- przy zapotrzebowaniu ogrzewania i rzeczyw. temp. kolektora >KM 29
- przy zapotrzebowaniu zasobnika 
1)  rzeczywista temp. kolektora > zadana temperatura kolektora.

Pozycja 3WUV AB --> B:

-zakończone zapotrzebowanie ogrzewania  lub rzeczyw. temp 
kolektora ≤  KM 29 – KM 30
- zakończone zapotrzebowanie zasobnika  1) lub rzeczyw temp 
kolektora ≤ zadana temperatura kolektora – 2 K.
Przy czujniku zewnętrznym zabezpieczenia 
przeciwzamarzającego zawór 3-drogowy 3WUV pozostaje 
zawsze w pozycji AB --> B
1) dotyczy również zabezpieczenia przeciwzam. zasobnika.

Konfiguracja KM 01=13
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Opis funkcjonowania: Konfiguracja instalacji 4: Sterowanie kocioł obcy (KM 02 = 3):

Sterowanie palnika (230 V) poprzez wyjście „MKP“, jeżeli
rzeczywista temp zbiorcza < zadana temperatura zbiorcza

Wyłączenie palnika , kiedy rzeczywista temp zbiorcza > zadana 
temp zbiorcza + histereza temperatury zbiorczej

Czas ograniczenia:
Czas ograniczenia wystêpuje po każdym wyłączeniu palnika
w trybie grzewczym.
Nie dotyczy ładowania zasobnika i zasilania nagrzewnicy

Parametry / Opis funkcjonowania

Wskazówka: do konfiguracji 13:

a) Bez Wolf-Urządzenie grzewcze i pozycji zaworu AB → B ⇒  odczyt BM „rzeczywista
temperatura zbiorcza„ = 0,0“.
Bez Wolf-Urządzenie grzewcze pompa ładowania zasobnika (parametr MI 12) nie może
w zadnym wypadku być aktywowana przez MM lub KM .
b) Z Wolf Urządzenie grzewcze i pozycji zaworu AB → B ⇒  wskazania BM „rzeczywista
temperatura zbiorcza“ = temperatura kotła Wolf Urządzenie grzewcze“.
c) Jeżeli nie jest konieczne podwyższenie powrotu w KM, muszą byc zastosowane dla
wejścia czujników E1 i VF modułu KM wartości zamienne zamiast oporów.
d) Żeby pompa obiegu grzewczego kotła Wolf przy pozycji zaworu 3-drogowego AB --> B i za-

potrzebowanie ciepła zostały załączone, parametr KM 18 musi być nastawiony na 1. 
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Zadana temperatura zbiorcza w [°C]

Zadana ochrona przed zamarzaniem
Wejście w [V]

KM 31 Tryb modułu
0 - 10 V Wejście                                           

Konfiguracja instalacji 12 : 0-10 V – wejście:

Przy wyborze konfiguracji instalacji 12 sygnał napięciowy 0-10 V 
wejście jest wykorzystany jako wielkość kierująca do utrzymania 
zadanej temperatury kolektora. Odpowiednio funkcja przeniesie-
nia  (patrz diagram) będzie obliczona w zależności od napięcia 
wejściowego zadanej temperatury kolektora.

Wskazówka: do funkcji i wartości w KM i BM

KM31 = 1 KM 31 = 2
Zabezpieczenie kol zbior przed 
zamarzaniem nie tak
Temperatura zbiorcza max./min. 
KM 03 / KM 04 nie tak
Start miękki nie tak
Histereza temperatury zbiorczej nie tak

Stop modulacji KM 19 / KM 20 nie tak
Czujnik zewnętrzny AF nie konieczny AF nie konieczny
Wskazania zadanej temperatury 
zbiorczej 

5 °C jeżeli instalacja „wył“ 
99°C przy zażądaniu przy zażądaniu

Wskazania odchyłki regulacj KM 60 ---- wartość aktualna
Sterowanie kaskadowe patrz opis parametru KM 15 / KM 16

Wykres linii przeniesienia dla KM 31 = 1

Wykres linii przeniesienia dla KM 31 = 2

Parametry / Opis funkcjonowania

Zadana temperatura kolektora w  [%]: KM61

Wejście w [V]

100

0

2 10
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KM 50 Funkcja testowa     Przy pomocy parametru KM 50 można załączyć poszczególne 
przekażniki.

KM 50 = 1 ⇒ sterowanie przekaźnika pompy obiegu mieszacza MKP
KM 50 = 2⇒sterowanie przekaźnika pompy obiegu mieszacza 
„zaŁ” MM                                       
KM 50 = 3⇒sterowanie przekaźnika pompy obiegu mieszacza „wyŁ” MM  
KM 50 = 4⇒sterowanie przekaźnika wyjścia  A 1

KM 60 odchylenie 
regulacji                              

Wskazuje odchylenie regulacji = zadana temperatura kolektora 
– rzeczywista temperatura kolektora.

KM 61 
Ogólny stopień modulacji

Wskazuje ogólny stopień modulacji.

Nie ma wskazań, leżeli została wybrana konfiguracja instalacji 
13 i 4.

KM 62 stopień
modulacji kotłów         

a) kotły modulowane, jeżeli KM 02 = 3
Pokazuje stopień modulacji wszystkich aktywnych kotłów. 

b) kotły załączane 1-stopniowo , jeżeli KM 02 = 1:
KM 62 = 0 % ⇒ żaden kocioł nie jest aktywny
KM 62 = 100 % ⇒ 1. kocioł z adresem 1jest  aktywny

Jeżeli dalszy kocioł będzie załączony, KM 62 pokazuje zawsze 100%.

d) kotły załączane 2-stopniowo , jeżeli KM 02 = 2 :
KM 62 = 0 % ⇒ żaden kocioł nie jest aktywny
KM 62 = 50 % ⇒ aktywny 1-stopień kotła z adresem 1
KM 62 = 100 % ⇒ aktywny 2-stopień kotła z adresem 1

Jeżeli są załączone dalsze kotły/stopnie, KM 62 pokazuje zawsze 100 %.

Nie ma żadnych wskazań, jeżeli została wybrana konfiguracja instalacji 13 i 4.   

Parametry / Opis funkcjonowania



Instrukcja montażu i uruchomienia modułu kaskadowego KM                  
 3061591-0208

52

Funkcje dodatkowe / Reset

Przy  wyłączeniu ładowania zasobnika pozostaje zadana 
temperatura zasobnika 10oC. Ochrona przed zamarzaniem 
zadziała, jeżeli  temperatura zasobnika jest  < temperatura 
zadana zasobnika  - 5 K.
Zadana temperatura zasilania wynosi wtedy: zadana tempera-
tura zasobnika  + parametr MI 17.

Ochrona zamarzania   
zasobnika                    

Test emisji aktywny zwolnienie dla ogrzewania i ciepłej wody 
dopóki test emisji nie jest zakończony.
Podczas testu emisji jednego kotła, pozostałe kotły w kaskadzie 
pozostają wyłączone.

Test emisji
komina                  

Dla przeciwdziałaniu zablokowania  mieszacza  przy dłuższym 
postoju, mieszacz  będzie po postoju dłuższym niż jeden dzień      
codziennie (godz 12.00 na module kaskadowym ) na czas ok.  
10 sekund  zasterowany na „zał” i  w końcu na ok. 20 sekund 
na „wył”, jeżeli konfiguracja  (KM 01) = 1/2/3/5/7/8  i na  10 
sekund w kierunku baypas „zamknięty“ i po tym znowu na 20 
sekund w  kierunku baypas „otwarty”, jeżeli konfiguracja  = 6/13.

Ochrona blokady 
mieszacza                 

Dla przeciwdziałaniu zablokowania pomp przy dłuższym 
postoju, pompa obiegu mieszacza  MPK i wyjścia A 1 będą 
po postoju dłuższym niż jeden dzień uruchamiane codziennie 
(godz 12.00 na module kaskadowym) na czas 5 sekund.
.

Ochrona blokady
pomp                         

Jeżeli wybrany jest program kotła „standby” (postój) lub ”tryb 
letni” to będzie aktywna funkcja ochrony przed zamarzaniem. 
Jeżeli temperatura kolektora spadnie poniżej 5oC to nastąpi 
uruchomienie palnika. Wszystkie pompy obwodów grzewczych 
i pompy ładowania na module kaskadowym  zostaną załączone 
i zadana temperatura zasilania  obwodu mieszacza  (jeżeli jest 
obwód mieszacza na KM) będzie regulowana na 40oC. Jeżeli 
temperatura kolektora wzrośnie ponad 20oC to funkcja przeciw 
zamarzaniu zostanie wyłączona przeciw zamarzaniu nie działa, 
jeżeli została wybrana konfiguracja instalacji 13.

Ochrona zamarzania
kolektora   

Ładowanie wartości
standardowych    
(Reset)

Ustawić dip 4 na „wył” i ponownie na „zał”. Po tym wszyst-
kie wartości wrócą do standardowych. Dla kontroli na krótko 
załączą się wszystkie LED.

Wejście 
meldunku usterek 

Jeżeli mostek na wejściu meldunku usterek będzie otwarty, to 
na FC 79 w module obsługowym BM będzie wskazanie i 
(= brak żądania ciepła)
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Kody błędów

Jeżeli w KM rozpoznane zostanie uszkodzenie,  to miga czerwony LED i kod uszkodzenia modułu 
kaskadowego wyświetla się w przynależnym  BM i na BM centralnym (adres 0). Następujące 
uszkodzenia  modułu KM są przez Bus przekazywane i wyświetlane.

Kod 
usterki 

Opis Przyczyna usterki                       Usuwanie

FC52 max. czas ładowania 
zasobnika           

przekroczony max czas               
ładowania zasobnika                     

patrz opis parametru MI09

FC78 uszkodz. czujnik ko-
lektora (klemy SAF)

uszkodzony czujnik lub 
kabel           

sprawdzić czujnik i kabel, 
ewentualnie wymienić

FC70 uszkodz. czujnik 
mieszacza lub pow-
rotu (klemy VF)

uszkodzony czujnik lub 
kabel           

sprawdzić czujnik i kabel, 
ewentualnie wymienić

FC71 uszkodz. czujnik 
zasobnika, bufora, 
powrotu lub kotła 
(klemy E1)

uszkodzony czujnik lub 
kabel           

sprawdzić czujnik i kabel, 
ewentualnie wymienić

FC79 otwarte wejście uster-
ki lub uszkodz. czujnik                         
powrotu (klemy) E2

otwarte wejście usterki                    
uszkodzony czujnik lub 
kabel

jeżeli wejście meldunku 
nie załączone, to należy 
wstawić 2-polową
szarą wtyczkę z mostkiem
sprawdzić czujnik i kabel
ewentualnie wymienić

FC81 błąd EPROM wartość parametrów 
wychodzi dopuszczalny 
zakres                       

wrócić do nastaw fabrycz-
nych. Przerwać na chwilę 
zasilanie i sprawdzić 
nastawy

FC91 adres Bus                             dwa lub więcej urządzenia 
mają  ten sam adres eBus

sprawdzić adresowanie

--- pompa mieszacza 
nie jest załączana  

wyłączył się termostat max. 
(za wysoka temp zasilania) 
lub nie jest wstawiona 3-po-
lowa wtyczka z mostkiem 
(zastępuje termostat 
maksymalny)    

poczekać do obniżenia 
temperatury zasilania lub 
wstawić 3-polową wtyczkę 
z mostkiem
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Wymiana bezpieczników: Jeżeli w module KM nie ma żadnych funkcji i nie ma żadnych 
świecących LED  pomimo istnienia napięcia w sieci, to należy
sprawdzić bezpieczniki w urządzeniu i ewentualnie wymienić.

Jeżeli moduł KM pracuje w systemie regulacji Wolf to pomimo 
to pozostają wskazania  znajdującego się w systemie modułu 
obsługowego BM gdyż jest on poprzez złącze eBus  powiązany 
zasilaniem z innymi komponentami systemu regulacji.

Przed otwarciem obudowy moduł musi być odłączony od sieci!

Postępowanie przy wymianie 
bezpieczników:

1. Odłączyć urządzenie od sieci

2.  Zdjąć dekiel  klem poprzez otwarcie obydwu śrub

3.  Zdjąć górną część obudowy przy pomocy śrubokręta

4.  Bezpiecznik znajduje się po lewej stronie na płycie pod   
     transformatorem (bezpiecznik 5*20/6,3 A/M)

UWAGA

Wymiana bezpieczników
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Oporności czujników

Oporności  czujników NTC Czujnik kotła, czujnik zasobnika, czujnik zasobnika solarnego,
czujnik  zewnętrzny, czujnik zasilania, czujnik kolektora.

Temp. °C Oporność Ω Temp. °C Oporność Ω Temp. °C Oporność Ω Temp. °C Oporność Ω
-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 79 670 114 228

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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Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie zasilania             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 VAC (+10/-15%)/2 A/ 50 Mz

Pobór mocy elektroniki . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . < 8 VA

Max. pobór mocy silnika mieszacza . . . . . . . . .  . . . 30 VA

Max. pobór mocy na każde wyjście pompy . . . . . . . 250 VA

Wejście 0-10 V napięcie zadziałania i utrzymania. . .do 50 V

Stopień ochrony według EN 60529 . . . . . . . . . . . .  .IP 30

Klasa ochrony według VDE 0100 . . . . . . . . . . . . .  . .II

Dop. temperatura otoczenia podczas pracy . .. . . . . .0 d0 50 C

Dop. temperatura otoczenia podczas składowania. .-20 do 50 C

Typ elektroniki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EEPROM permanent

Zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . bezpiecznik dokładny 5*20 / 6,3 A
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