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Temperatura zasilania c.o.
Jest to temperatura wody jaką zasilane są grzejniki w układzie central-
nego ogrzewania. Im wyższa jest temperatura zasilania obiegu grzew-
czego tym więcej ciepła oddają grzejniki centralnego ogrzewania.

Ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej
Podgrzewanie wody w zasobniku  ciepłej wody użytkowej 

Szybki podgrzew ciepłej wody użytkowej
W celeu szybkiego podgrzewu ciepłej wody użytkowej w trybie let-
nim kocioł utrzymuje stałą określoną temperaturę wody grzewczej. 
Program czasowy ciepłej wody użytkowej załącza i wyłącza w trybie 
pracy letniej w/w funkcję.  

Program grzewczy
Program grzewczy przełącza czasowo kocioł z trybu pracy ogrzewania 
na pracę w trybie obniżonej temperatury albo wyłącza ogrzewanie 
lub odwrotnie.

Program czasowy przygotowania ciepłej wody użytkowej
Program czasowy przygotowania ciepłej wody użytkowej w przypadku 
kotła wiszącego dwufunkcujnego włącza szybki  podgrzew c.w.u. oraz 
w przypadku jednofunkcyjnego kotła wiszącego włącza i wyłącza 
ładowanie zasobnika c.w.u..

Tryb ogrzewania
Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. wg. zaprogramowanych programów 
czasowych.

Tryb pracy letniej
Ogrzewanie wyłączone, c.w.u. wg. programu czasowego.

Program grzewczy/obniżonej temperatury
W trybie ogrzewania można wybrać dwie nastawy temperatury w 
pomieszczeniu. Temperaturę w pomieszczeniu dla trybu ogrzewania 
(dzienna) oraz w trybie obniżonej temperatury (nocna) wybrać jej 
niższą wartość.
Czasowy program grzewczy przełącza w/w funkcje.

Dostęp
Zdalne sterowanie należy przyporządkować do obiegu grzewczego  
(obiegu kotła, obiegu mieszcza 1, obiegu mieszacza 2)

Uprawnienie dostępu

W zależności od regulacji można przyłączyć maks. 3 zdalne stero-
wania. W związku z czym istnieje możliwość przyporządkowania 
każdemu zdalnemu sterowaniu poszczególnych parametrów 
(patrz opis funkcji regulacji). 

Nazewnictwo

Nazewnictwo
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- Montować na ścianie wewnętrznej na wysokości ok.1,5m od 
podłogi.

- Ze względu na funkcję działania czujnika montować w pomieszczeniu, 
które będzie reprezentatywne.

- Nie montować w miejscach narażonych na przeciągi i zbyt duże 
promieniowanie cieplne.

- Nie montować w szafkach; nie zasłaniać.

- W pomieszczeniu, gdzie zamontowany jest regulator wszystkie 
zawory przygrzejnikowe muszą być otwarte.

Montaż naścienny
Wskazówki 
montażowe

- Zdjąć podstawę z regulatora.

- Podstawę przykręcić na puszce o średnicy 55 mm lub bezpośrednio 
zamocować na ścianie na pomocą dołączonych kołków z 

Montaż podstawy 
regulatora

Podstawa Otwór mocujący

Otwór mocujący

Otwór mocujący

Otwór mocujący

Listwa
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Podłączenie
elektryczne

Listwa zacisko-
wa zd. ster.Zielona wtyka 

do regulacji
kotła 

Okablowanie elektryczne może wykonać tylko uprawniona 
przepisami osoba.

- Wyłączyć wyłącznik regulacji 
- Okablować zgodnie ze schematem ( min. przekrój 0,5mm2 )

Podłączenie elektryczne

eBus

Przy podłączeniu kilku zdalnych sterowań lub modułu zegara stosować 
podłączenie równoległe do przyłącza eBus.
Regulator nałożyć na podstawę. Zwrócić uwagę na niewygięcie się 
listwy kontaktowej.

- Wyłączyć wyłącznik regulacji 
- Okablować zgodnie ze schematem ( min. przekrój 0,5mm2 )

Listwa zacisko-
wa zd. ster.

Zielona wtyka 
do regulacji

Bus

Kontakt zdalny
np.kontakt przełłczania 
telefonem 

Regulator nałożyć na podstawę. Zwrócić uwagę na niewygięcie się 
listwy kontaktowej.

Istnieje tutaj możliwość załączania instalacji w tryb ogrzewania na 24 
godz.  poprzez beznapięciowy kontakt
(np. przełączania telefonem).
Po otwarciu kontaktu, regulacja przełącza się na wcześniej nastawiony 
tryb pracy.

Opis funkcji zdalnego 
kontaktu

Kontakt zdalny

Wskazówka:
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Przyporządkowanie 
zdalnego sterowa-
nia

Na mikroprzełącznikach z tyłu zdalnego sterowania wybrać obieg grzew-
czy, który ma być z niego sterowany. Podwójne przyporządkowanie 
jest niedopuszczalne i prowadzi do błędów. Znaczenia poszczegól-
nych nastaw:

Przełącznik 1 i 2 na off Ţ wpływ na obieg kotła (A)

Przełącznik 1 ON, 2 off  Ţ wpływ na obieg miesz. 1 (B)

Przełącznik 1 off, 2 ON Ţ wpływ na obieg miesz. 2 (C)

Przełącznik 1 i 2 na ON Ţ brak funkcji

Regulator nałożyć na podstawę. Zwrócić uwagę na niewygięcie się 
listwy kontaktowej.

Po przyłączeniu zdalnego sterowania do regulacji R16 należy zwrócić 
uwagę na parametr nr 23.

Wskazówka: Po przyporządkowaniu zdalnych sterowań wyłączyć i włączyć 
wyłącznik główny regulacji. Na wyświetlaczu zdalnego sterowania 
pokazują się wtedy tylko parametry przyporządkowanego wcześniej 
obiegu grzewczego. 
Po zakończeniu instalacji zdalego sterowania na wyświetlaczu regu-
lacji kotłowej znikają wszystkie wartości, które mogą być ustawiane 
ze zdalnego sterownika. 
Wyjątek: 
W przypadku podniesienia na regulacji kotłowej temperatury ciepłej 
wody > 60°C, będzie ona ponownie wyświetlana na regulatorze 
kotłowym jako zadana temparatura c.w.u..

Przy przyporządkowaniu zdalnego sterowania do obiegu kotła i 
prawidłowym podłączeniu, na wyświetlaczu regulatora kotła pojawia 
się strzałka pod symbolem kotła. Przy przyporządkowaniu zdal-
nego sterowania do obiegu mieszacza ( tylko R16 )i prawidłowym 
podłączeniu,na wyświetlaczu regulatora kotła pojawia się strzałka 
pod symbolem mieszacza.
Przy podłączeniu dwóch zdalnych sterowań do regulacji R16, pokazują 
się dwie strzałki - odpowiednio pod symbolem kotła i mieszacza. 

Przyłącze elektryczne

Uwaga: Wybór programów na regulacji kotła ustawić na Auto, 
tryb ogrzewania    i obniżenia                    są wyłączone. 
Nie przekazywane są czas i nastawy obiegu kotła.

Kontrola 
podłączenia
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1. Poziom obsługi

Wybór programu Lewym pokrętłem można wybrać różne programy pracy kotła. 

Widok ogólny
1. Poziom obsługi

Pokrętło lewe służy do wyboru programu w pierwszym pozio-
mie obsługi i do wyboru parametrów w drugim poziomie obsługi. 
Pokrętłem można łatwo obracać, poszczególne pozycje są zaznaczone 
wyczuwalnym oporem. Wybrana funkcja jest wskazywana strzałką na 
wyświetlaczu.

Pokrętło prawe  służy do wyboru temperatury i zmiany parametrów 
w drugim poziomie obsługi. Pokrętło obraca się z wyraźnym oporem 
na poszczególnych pozycjach. Wybrana pozycja jest zaznaczona 
strzałką na wyświetlaczu.

Pokrętło lewe
Wybór programu

Pokrętło prawe
Wybór tempe-
ratury

Funkcja automatyczna
Lewym pokrętłem wybrać funkcję AUTO. W funkcji automatycznej 
układ ogrzewania pracuje według jednego z wybranych programów 
czasowych (1,2 lub 3), pokazywanego na wyświetlaczu.

Funkcja  Party
 Lewym pokrętłem wybrać      . Strzałka na wyświetlaczu wskazuje 
ten symbol.  Prawym pokrętłem nastawić czas przedłużenia funkcji 
ogrzewania. Wybrany czas pozostaje na wyświetlaczu. Funkcję 
Party można nastawić max na tydzień.
Po upływie nastawionego czasu program wraca na poprzednią 
funkcję.

Ogrzewanie
Lewym pokrętłem wybrać      ..
   Ogrzewanie z temperaturł dzienną przez całą dobę.                        
   Podgrzewanie c.w.u. według programu czasowego.

Uwaga:   Na regulacji kotłowej musi być wybrany program 
Auto,          , lub         .    Czas  i nastawy regulacji 
kotłowej nie są przejmowane.



9

Zmiana temperatury

Funkcja urlopowa
Lewym pokrętłem wybrać     .  Na wyświetlaczu pokaże się fabryczna 
nastawa 3 godz. Prawym pokrętłem można tą nastawę zmienić .Po 
przekroczeniu 24 godzin  wskazania przestawiają się na dni.Funkcję 
urlopowł można nastawić na max 30 dni.
W funkcji urlopowej regulacja pracuje zależnie od temperatury 
zewnętrznej w programie ABS lub ECO.
Po  upływie zaprogramowanego czasu układ wraca do pracy według 
aktualnego programu czasowego.
Funkcja urlopowa jest zakończona.

Prawym pokrętłem można zmienić nastawioną temperaturę o  +/- 4K, 
zarówno w funkcji dziennej jak i obniżenia. 

Obniżenie oszczędne 
łewym pokrętłem wybrać     ..    
Ogrzewanie pracuje w obniżeniu nocnym całą dobę.
Ogrzewanie c.w.u. według programu czasowego.

Tryb letni
łewym pokrętłem wybrać           
Ogrzewanie wyłączone,  podgrzewanie c.w.u. według programu cza-
sowego, pozostaje aktywna funkcja przeciwzamrożeniowa.

Funkcja przeciwzamrożeniowa
Lewym pokrętłem wybrać 
 Palnik wyłłczony, pompy ogrzewania wyłłczone, podgrzewanie c.w.u. 
wyłączone, aktywna funkcja przeciwzamrożeniowa.
Przy przekroczeniu temperatury zewnętrznej poniżej nastawionej 
(nastawa fabr. +2) pompa kotłowa i pompa mieszacza pracują w 
rytmie jednominutowym, mieszacz jest otwarty.
Jeżeli temperatura wody kotłowej  spadnie pożej +10°C , załączy się 
palnik i woda kotłowa podgrzeje się do min 38 C. Jeżeli temperatura 
c.w.u. spadnie poniżej +5°C, zostanie podgrzana do temperatury 
+10°C. Pompy ogrzewania pracują ciągle dopóki temp. zewn. jest 
niższa od nastawionej (+2 C). 

1. Poziom obsługi
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Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać 

- Lewym pokrętłem nastawić czas i dzień tygodnia
 obracanie powoli Þ  zmiana minut
 obracanie szybsze Þ  zmiana  co 10 min
 obracanie szybkie Þ  zmiana godzin
 po godz 23:59  Þ  zmiana dni (1=pon. ... 7=niedz)

-  Zamknąć pokrywę, czas jest nastawiony. 

2. Poziom obsługi

Po otwarciu pokrywy dostępny jest drugi poziom obsługi.
Lewym pokrętłem następuje wybór parametrów a prawym pokrętłem 
następuje zmiana ich wartości.
Zmienione wartości są zapisane na wy są zapisane na wyświetlaczu 
i natychmiast zapamiętane. Wszystkie parametry są fabrycznie 
nastawione. Parametry można zmienić celem dopasowania ich do 
warunków lokalnych.

Widok 
2. Poziomu obsługi

Nastawa
czas/dzień tygodnia 

Lewe pokrętło
Wybór programu

Prawe pokrętło
Wybór 
temperatury

Uwaga:  Nastawy czasów  na regulacji kotłowej są niezależne od nastaw  
na regulacji zdalnej (wyjątek moduł zegarowy)
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Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać

Prawym pokrętłem wybrać wymagany program czasowy  1, 2 lub 3.

Zamknąć pokrywę.

Fabryczne nastawy poszczególnych programów czasowych znajdują 
się w tabeli 1 na str. 15.

Nastawa temperatury 
c.w.u.
Nast. fabr.: 60°C
Zakres nast.: 10 do 60°C

Wybór programu
czasowego
Nast fabr.: 1
Zakres nast.: 1 do 3

Nastawa temperatury 
obniżonej
Nast. fabr.: 15 C            
Zakr. nast.: 7 do 30°C

Nastawa temperatury 
dziennej
Nast. fabr.: 20°C
Zakr. nast.: 7 do 30°C

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać
Prawym pokrętłem wybrać wymaganą temperaturę dzienną pomiesz-
czenia.
Zamknąć pokrywę.

Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartość nastawioną 
o `1 K nastąpi wyłączenie pompy w tym obiegu jak również palnika 
(aktywna jest funkcja przeciwzamrożeniowa).Po obniżeniu tempera-
tury poniżej nastawionej załączy się pompa i palnik.

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać

Prawym pokrętłem wybrać wymaganą temperaturę pomieszczenia.
Zamknąć pokrywę.
Jeżeli w układzie czasowym nastąpi przełączenie na funkcję obniżonej 
temperatury, nastąpi wyłączenie pompy obiegowej i palnika (funkcja 
przeciwzamrożeniowa pozostaje aktywna).
Jeżeli temperatura rzeczywista spadnie poniżej nastawionej, to 
załączy się pompa obiegowa i palnik.

Otworzyć pokrywę, wskazówka pokazuje ten symbol
Prawym pokrętłem wybrać wymaganą temperaturę.
Zamknąć pokrywę.

Przy podłączeniu kilku zdalnych sterowań, można na każdym nastawić 
temp. max c.w.u. Przy różnych nastawionych czasach i różnych 
temperaturach układ załącza się przy najwcześniejszym punkcie zał., 
wyłącza się przy najpóżniejszym punkcie wył. oraz realizuje najwyższą 
nastawioną temperaturę c.w.u. 

2. Poziom obsługi
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2. Poziom obsługi
Odczyt temperatur
(temp. rzeczywista)

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać 

Prawym pokrętłem wybrać odczyt wymaganej temperatury rzeczy-
wistej. Można po kolei sprawdzić temperatury w poszczególnych 
podłączonych obwodach.

Odczyt temperatur
(temp. nastawiona)

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
Przez szybkie pokręcanie prawym pokrętłem można odzczytać kolejno 
temperatury nastawione i rzeczywiste w obwodach z podłączonymi 
czujnikami.

Temp. pomieszczenia nastawiona 
Temp. pomieszczenia rzeczywista 
Temp. zewnętrzna    rzeczywistat
Temp. zewnętrzna średnia
Temp. zewnętrzna max.
Temp. zewnętrzna min.
Temp. zasilania kotła nastawiona
Temp. zasilania kotła rzeczywista
Temp. zasilania wybranego obiegu nast.
Temp. zasilania wybranego obiegu rzeczyw.
Temperatura cwu nastawiona
Temperatura cwu rzeczywista

Zamknąć pokrywę.

 Temp. pomieszczenia

 Temp. zewnętrzna

 Temp. kotła (w/g nastawy zd.ster.)

 Temp. zasilania mieszacza (wg nastaw zd. ster.)

 Temp. cwu
 

 Zamknąć pokrywę.

Jeżeli kocioł pracuje w funkcji podgrzewania cwu, albo obieg mieszacza 
potrzebuje wyższej temperatury jak obieg kotłowy, palnik podgrzewa 
kocipoł do max. żądanej temperatury. Rzeczywista temperatura obiegu 
kotłowego może być więc wyższa od nastawionej.

Uwaga:
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Funkcjonowanie 
krzywej grzewczej

Temperatura zewn.  w °C

Te
m

p.
 z

as
ila

ni
a 

w
 °

C

Zmiana nastawy krzywej grzewczej może być dokonana tylko przez 
autoryzowanego serwisanta w zależności od typu instalacji grzewczej, 
izolacyjności budynku i strefy klimatycznej.
Nastawa krzywej grzewczej dostosowuje temperaturę wody kotłowej 
do tych warunków.
Diadram przedstawia przykład dla następujących warunków:
:
- Strefa klimatyczna o średniej min. temperaturze zewnętrznej-14°C
- Grzejniki zaprojektowane na  60/50°C 
- Izolacyjność budynku zgodna z normą

Dla innych warunków należy dopasować inną krzywą grzewczą.
Optymalna krzywa grzewcza powinna zapewnić max. temperaturę 
zasilania grzejników( lub obiegu z mieszaczem)  przy min. tempera-
turze zewnętrznej.
Praktycznie zakres krzywej grzewczej dla obiegu z grzejnikami wynosi 
od 1 do 1,4, a dla ogrzewania podłogowego 0,4 do 0,8.

Nastawa krzywej grzew-
czej

Nast. fabryczna: 
Kocioł: 1,2
Mieszacz : 0,8
Zakres nast.: 0 do 3,0

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
Na wyświetlaczu pokazuje się wartość krzywej grzewczej w obwodzie 
przyporzłdkowanym do zd. sterowania.
Prawym pokrętłem można zmienić wartość krzywej grzewczej.
Zamknłć pokrywę.

Przy nastawie krzywej grzewczej na  "0" funkcja pogodowa nie jest 
aktywna.

2. Poziom obsługi
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2. Poziom obsługi

Zarówno przy ogrzewaniu dziennym jak i przy obniżeniu nocnym 
regulacja oblicza średnił temperaturę zewnętrznł z kilku godzin.        
Jeżeli temperatura średnia będzie niższa  o więcej niż 2 K od tem-
peratury nastawionej, ogrzewanie włłczy się automatycznie.    Jeżeli 
średnia temperatura będzie wyższa o wiecej niż 2 K od temperatury 
nastawionej, ogrzewanie wyłłczy się automatycznie. Jeżeli aktualna 
temperatura zewnętrzna  różni się w górę lub w dół o więcej niż 12 
K od temperatury średniej, regulacja odpowiednio włłczy lub wyłłczy 
ogrzewanie.
Podgrzewanie cwu jest realizowane według wybranego programu 
czasowego.

Przykład  1:
Temperatura nastawiona 20°C.
Czas obliczania średniej: 10 godz
Średnia temperatura ostatnich 10 godzin+21 C
Ogrzewanie pozostaje  wyłłczone( pompy wyłłczone, mieszacz 
zamknięty).

Przykład 2:
Temperatura nastawiona  20°C.
Czas obliczania średniej  10 godzin

Średnia temp. ostatnich 10 godzin  = 17°C. 
Ogrzewanie jest włłczone. 

Przykład 3:
Temperatura nastawiona  20°C.
Czas obliczania średniej  5 godzin

Średnia temp. ostatnich 5 godzin 5h = 19°C. 
Rzeczywista temperatura  zewnętrzna 7°C (atak chłodu) 
Ogrzewanie  włłczy się automatycznie.

Przyklad 4:
Temperatura nastawiona 18°C.
Czas obliczania średniej  0 godzin
Przy temp. zewn. ponad 18°C ogrzewanie jest wyłłczone. Przy temp. 
zewn. 16 C ogrzewanie załłczy się ( różnica 2 K).

Automatyczne 
przełłczenie  lato/zima
Nastawa fabr.: 20°C
Nastawa fabr.: 3 godz.
Zakres nastawy: 0 do 40°

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol 
 Strzałka na wyświetlaczu jest przy tym symbolu.    Pokręcić prawym 
pokrętłem w lewo lub w prawo i wybrać żłdanł temperaturę.
Zamknłć pokrywę.

Przyklady

Opis działania
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Otworzyć pokrywę i lewym pokrętem wybrać symbol
 Strzałka na wyświetlaczu znajduje się przy tym symbolu.
Prawym pokrętłem wybrać żłdany program czasowy.
Następnie lewym pokrętłem wybrać program grzewczy obiegu 
kotłowego, lub program grzewczy obwodu z mieszaczem,  
lub program podgrzewania cwu, lub program pompy cyrkulacyjnej, 
zależnie od tego co chcemy zmienić .Wartość migajłcego parametru 
można zmienić prawym pokrętłem. 
Zamknłć pokrywę.

Program czasowy
(Nastawy fabryczne)

Fabrycznie. zaprogramowane sł trzy programy czasowe. Wszystkie 
punkty przełłczeń i bloki dni można indywidualnie zmienić.Do dys-
pozycji jest 14 programowalnych punktów przełłczeń dla każdego 
kanału czasowego.Nastawy fabryczne czasów przełłczeń przedstawia 
tabela.
Zdalne sterowanie nie przejmuje czasów nastaw z regulacji 
kotłowej.

Wybór czasów 
przełłczeń

Uwaga: Zmienić można tylko program czasowy w obiegu, do którego jest 
przyporządkowane zdalne sterowanie.

Punkt przełłczenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program 1
Blok dni Pon-Piłt Pon-Piłt Sob-Nie Sob-Nie  
Czasy przeł. kocioł 6:00 22:00 7:00 23:00
Czasy przeł. mieszacz 1 5:00 21:00 6:00 22:00
Czasy przeł. mieszacz 2 5:00 21:00 6:00 22:00
Czasy przeł. cwu 6:00 22:00 6:30 23:00
Czasy przeł. cyrkulacja 6:00 22:00 6:30 23:00
Zał/wył Zał Wył Zał Wył Zał Wył
Program 2
Blok dni Pon-Piłt Pon-Piłt Pon-Piłt Pon-Piłt Sob-Nie Sob-Nie 
Czasy przeł. kocioł 6:00 8:00 15:00 22:00 7:00 23:00
Czasy przeł. mieszacz 1 5:00 7:00 14:00 21:00 6:00 22:00
Czasy przeł. mieszacz 2 5:00 7:00 14:00 21:00 6:00 22:00
Czasy przeł. cwu 6:00 8:00 14:00 22:00 6:30 23:00
Czasy przeł. cyrkulacja 6:00 8:00 14:00 22:00 6:30 23:00
Zał/wył Zał Wył Zał Wył Zał Wył
Program 3
Blok dni Pon-Piłt Pon-Piłt Pon-Piłt Pon-Piłt Pon-Piłt Pon-Piłt Sob-Nie Sob-Nie
Czasy przeł. kocioł 6:00 8:00 11:00 13:00 15:00 23:00 7:00 23:00
Czasy przeł. mieszacz 1 5:00 7:00 10:00 12:00 14:00 22:00 6:00 22:00
Czasy przeł. mieszacz  2 5:00 7:00 10:00 12:00 14:00 22:00 6:00 22:00
Czasy przeł. cwu 6:00 8:00 11:00 13:00 15:00 22:00 6:30 23:00
Czasy przeł. cyrkulacja 6:00 8:00 11:00 13:00 15:00 22:00 6:30 23:00
Zał/wył                                Zał Wył Zał Wył Zał Wył Zał Wył

Tabela 1: 

2. Poziom obsługi
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Funkcje dodatkowe
Otworzyć pokrywę i krótko nacisnłć przycisk
Zamknłć pokrywę.

Poprzez naciśnięcie tego przycisku uruchamia się  jednorazowe, 
niezależne od nastaw kotła, podgrzanie zasobnika cwu. Podczas 
tego podgrzewania błyska symbol "kran".  Po osiłgnięciu nastawionej 
temperatury cwu regulacja pracuje według aktualnego programu.
Ponowne naciśnięcie przycisku zakończy funkcję jednorazowego 
podgrzania  cwu.

Jednorazowe pod-
grzewanie cwu

 Przycisk ten umożliwia  uruchomienie programu świętecznego 
bez konieczniści zmian czasów przełłczen. Naciśnięcie tego przy-
cisku przed godz. 12.oo przywołuje program świłreczny do kńca 
dnia bieżłcego, natomiast naciśnięcie przycisku po godz. 12.oo 
przywołuje program świłteczny do końca dnia bieżłcego i na cały 
dzień następny.
Powrót na aktualny dzień następuje automatycznie lub poprzez po-
nowne naciśnięcie przycisku.

Program święteczny

Otworzyć pokrywę i przycisk                              naciskać przez ok. 
3 sekundy.
Zamknłć pokrywę.

 Naciśnięcie tego przycisku przez ok 3 sekundy uaktywnia szybkie 
ogrzewanie.  Kocioł  pracuje z podwyższonł temperaturł wody aż 
do uzuskania nastawionej temperatury. Po uzyskaniu nastawionej 
temperatury pomieszczenia regulacja pracuje według aktualnego 
programu. Podczas działania tej funkcji błyska symbol

Regulacja oblicza podwyższonł temperaturę w ten sposób, że tem-
peratura wynikajłca z krzywej grzewczej i temperatury zewnętrznej 
jest podwyższona o wartość trzykrotnej nastawy  parametru "wpływ 
temperatury pomieszczenia".
Maksymalna temperatura zasilania na kotle pozostaje ograniczona 
do wartości nastawionej.
Ponowne naciśnięcie przycisku kończy tę funkcję.

Szybkie ogrzewanie

Reset częściowy 

Otworzyć pokrywę i krótko nacisnłć przycisk              .
Zamknłć pokrywę.

Otworzyć pokrywę i przycisk              nacisnłć np: długopisem.
Uruchomienie  resetu     częściowego powoduje powrót     d o 
nastawów fabrycznych       programów  grzewczych dla obiegu 
grzejnikowego, obiegu z mieszaczem, podgrzewania cwu i pompy 
cyrkulacyjnej  jak również parametrów drugiego poziomu obsługi.
Zamknłć pokrywę.

2. Poziom obsługi
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Przykład:

Otworzyć pokrywę. Lewym pokrętłem wybrać symbol  
Prawym   pokrętłem wybrać program 1 a następnie lewym pokrętłem 
wybrać symbol obiegu kotłowego
Na wyświetlaczu widać obraz jak niżej: Miga punkt przlłczenia  1. 
Lewym  pokrętłem pokręcić dalej  aż będzie migał  nastawiony czas 
(h).    Prawym pokrętłem nastawić czas na godz  na 7:00. Przy sym-
bolu czasu musi być symbol słońca, jeżeli nie ma  to lewym pokrętłem 
wybrać (słońce lub księżyc) i ewentualnie prawym zmienić.
Lewym pokrętłem obracać w kierunku przeciwnym wskazówkom 
zegara, aż ponownie będzie migał 
 punkt 1. Prawym pokrętłem wybrać punkt 2.Lewym pokrętłem ponow-
nie pokręcić, aż będzie migał nastawiony czas (h).Prawym pokrętłem 
nastawić godz 20:00.Przy tej godzinie musi być symbol księżyca, 
jeżeli nie, petrz wyżej.Lewym pokrętłem obracać w kierunku prze-
ciwnym wskazówkom zegara, aż ponownie będzie migał  punkt 
2. Prawym pokrętłem wybrać punkt 3.Lewym pokrętłem ponownie 
pokręcić, aż będzie migał blok dni.Prawym pokrętłem wybrać blok 
(6,7)  sobota,niedziela,    a  następnie zmienić czas jak wyżej.
Dalej lewym pokrętłem wybrać program czasowy cwu lub pompy 
cyrkulacyjnej . 

Program czasowy  1         w 
obiegu kotłowym zmienić 
następujłco:

Pon -Piłt godz 7:00 zał

Pon -Piłt godz20:00 wył

Sob - Nie godz 8:00 zał

Sob - Nie godz 20:00 wyl

Przykład zmiany czasów 
przełłczeń

punkt 
przełłczenia

1, 2,  ..... 14

wybór zmiana

blok dni

czas 
przełłczenia

        zał/wył

możliwość nastaw

0  ..... 24h

Uwaga:

Przykład

Program czasowy zmienia się w odstępach 15 min.
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3.Poziom obsługi
Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol        ..
 Na wyświetlaczu pokazuje się  skrót "3. BED" i "NO".Prawym 
pokrętłem wybrać   "YES".

Po wykonaniu zmian w nastawach zamknłć pokrywę.

Dostęp do trzeciego 
poziomu obsługi

 Nr. Parametr                                Zakres nast. Nastawa fabr.

 1 Dostosowania czujnika -10K do +10K 0 K
 2 Wskazania wyświetlacza OFF / ON OFF
 3 Wpływ pomieszczenia 0 - 10 K/K 4K/K
 4 ECO / ABS -10°C do +40°C 10°C
 5 Reset całkowity OFF / ON OFF

Przeglłd parametrów  
trzeciego poziomu 
obsługi

Po otwarciu pokrywy i wejściu w trzeci poziom obsługi wybrać lewym 
pokrętłem paramert 1. Prawym pokrętłem dostosować wskazania 
temperatury.
Po zakończeniu zamknłć pokrywę.

Dla  dostosowania wskazań do wymagań można aktualne wskazania  
zmienić o  +/-  10  K. 
Skorygowana wartość jest podstawł odniesienia dla innych funkcji.

1. Parametr 
Dostosowanie czujnika

Nastawa fabr.: 0  K
Zakres nast.: -10K do +10 K

1:EiC

0.0

Po otwarciu pokrywy i wejściu w trzeci poziom obsługi wybrać lewym 
pokrętłem paramert 2.  Prawym pokrętłem  wybrać ON  lub OF. Nas-
tawy majł następujłce znaczenia:
 
:"OFF" = Wskazania temperatury i czasu sł statyczne.
"ON" = Wskazania temperatury i czasu sł migajłce

Po zakończeniu zamknłć pokrywę

Wyświetlacz pokazuje aktualny czas i temperaturę pomieszczenia. 
Przy pomocy parametru 2 istnieje możliwość  pokazywania również 
w sposób migajłcy temperatury pomieszczenia i temperatury 
zewnętrznej.

2. Parametr
Wskazania wyświetlacza

Nast. fabr.:         OFF
Zakres nast.: OFF/ON

2:BLD

OFF
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3. Parametr 
Wpływ temp. 
pomieszczenia

Nast. fabr.:       4K/K
Zakres nast. 0 do 10 K/K

Po otwarciu pokrywy i wejściu w trzeci poziom obsługi wybrać lewym 
pokrętłem parametr 3. Prawym pokrętłem  nastawić wpływ   tempe-
ratury  pomieszczenia.
Po zakończeniu zamknłć pokrywę.

Uwaga:
Mała wartość wspólcz. Þpowolne wrównanie temperatury, bez 
wachań.
Duża wartość współcz. Þ sszybkie wyrównanie temperatury z 
niebezpieczeństwem wachań.

3: 

4.0

3. Poziom obsługi

 Przy pomocy tego parametru  można skorygować wpływ obcych 
żródeł ciepła lub zimna (np: promieniowanie słoneczne lub otwarte 
okna). Zdalne sterowanie posiada zintegrowany czujnik temperatury, 
który mierzy temperaturę i porównuje z wartościł wymaganł.
Odchyłka od wartości wymaganej jest mnożona przez wartość nas-
tawy parametru (0 do 10K/K) . O takł wartość zmienia się temperatura 
zasilania kotła lub mieszacza.  Przy nastawie parametru na  0 nie ma 
oddziaływania temperatury  pomieszczenia.

Przykład: 

Wymagana temp. pomieszczenia  20°C
Rzeczywista temp. pomieszczenia 18°C (np po wietrzeniu)    � 
odchyłka  2 K
Wpływ pomieszczenia: nastawa  4K/K
odchyłka 2K x wpływ pom. 4K/K = 8K 
Temperatura wody kotłowej podniesie się o  8°C żeby temperatura 
pomieszczenia osiłgnęła szybko wartość wymaganł 20°C.

Wpływ temp. 
pomieszczenia :
 opis funkcji

Zdalne sterowanie  posiada dodatkowo funkcję termostatycznł.
Jeżeli temperatura pomieszczenie przekroczy o więcej niż 1 K 
temperaturę nastawionł  to nastłpi wyłłczenie pompy obiegowej 
 ( pozostaje aktywna funkcja przeciwzamrożeniowa). Pompa załłczy 
się ponownie po obniżeniu temperatury poniżej nastawionej.
Nastawa wpływu pomieszczenia na  O  wyłłcza tł funkcję.

Funkcja 
termostatyczna
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Wskazanie obwodu 
grzewczego

Po otwarciu pokrywy wybrać symbol            lewym pokrętłem .                             
Na wyświetlaczu pokazuje się symbol A, B lub C zależnie od  
 tego, który obieg grzewczy  jest przyłłczony.
Zamknłć pokrywę.

A =zdalne ster. na obiegu kotłowym                    (Adres 1).                   

B = zdalne ster. na obiegu mieszacza 1 (Adres 2)
C = zdalne ster. na obiegu mieszacza 2 (Adres 3)
(patrz również opis funkcji na str. 7)

Opis wskazań

3. Poziom obsługi
4. Parametr 
ECO / ABS

Nastawa fabr.: 10°C
Zakres nast.: -10°C bis  40°C

Po otwarciu pokrywy i wejściu w trzeci poziom obsługi wybrać le-
wym pokrętłem parametr 4. Prawym pokrętłem nastawić wymaganł 
temperaturę przełłczenia.
Po wykonaniu nastawy zamknłć pokrywę.

4: 

5. Parametr
 Reset całkowity

Nastawa fabr.: OFF
Zakres nast.: OFF/ON

Po otwarciu pokrywy i wejściu w trzeci poziom obsługi wybrać lewym 
pokrętłem parametr 5. Prawym pokrętłem nastawić "ON". Nastawa 
ma następujłce znaczenia::

"OFF" =  Wskazania standartowe
"ON" =   Reset całkowity

Po zakończeniu zamknłć pokrywę.

Reset całkowity przywraca wszystkie wartości parametrów i 
przełłczenia czasowe do nastawów fabrycznych.

5:

W automatycznym trybie pracy regulacja przełłcza odpowiedni obieg 
grzewczy według nastaw czasowych  na pracę oszczędnł albo 
całkowicie wyłłcza.
- średnie temp. zewn. jest wyższa  od wartości nastawionej, regulacja 

przełłcza według układu czasowego  przyłłczony obieg grzewczy 
na ogrzewanie i wyłłczenie  (ECO).

- średnia temp. zewn. jest niższa o ponad  2K od warto    sci nasta-
wionej, regulacja przełłcza według układu czasowego przyłłczony 
obieg grzewczy pomiędzy ogrzewanie i obniżenie (ABS).

Funkcja   ECO/ABS  jest aktywna tylko przy wyłłczonym wpływie 
temp. pomieszczenia (Parameter 3 ustawiony na O).

Uwaga:
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Protokoł nastaw 
parametrów

Protokoł nastaw 
czasów

 Nr. Parametr                               Zakres nast.          Nastawa fabr.        Nastawa  indyw.

 1 Dostosowania czujnika -10K do +10K 0K
 2 Wskazania wyświetlacza OFF / ON OFF
 3 Wpływ pomieszczenia 0 - 10K/K 4K/K
 4 ECO/ABS -10°C do +40°C 10°C
 5 Reset całkowity OFF / ON OFF

Punkt przełłczenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program 1
Blok dni 
Czasy przeł. kocioł
Czasy przeł. mieszacz 
Czasy przeł. cyrkulacja
Zał/wył Zał Wył Zał Wył Zał Zał Wył Zał Wył Zał Wył
Program 2
Blok dni 
Czasy przeł. kocioł
Czasy przeł. mieszacz 
Czasy przeł. cyrkulacja
Zał/wył Zał Wył Zał Wył Zał Zał Wył Zał Wył Zał Zał Wył Zał Wył
Program 3
Blok dni 
Czasy przeł. kocioł
Czasy przeł. mieszacz 
Czasy przeł. cyrkulacja
Zał/wył Zał Wył Zał Wył Zał Zał Wył Zał Wył Zał Zał Wył Zał Wył

Protokół nastaw
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Sprawdzanie czujników/usterki

Wskażnik Przyczyna Skutki

   Symbol     miga zwarcie czujnika zewn. Kocioł wyłłcza się
  Aktywna funkcja przeciwzamr. 
                                                                                            Mieszacz nie dziala wg temp.zew         
                                                                            
  Wezwać serwis

 przerwa czujnika zew. Kocioł grzeje do TK-max.
  Mieszacz nie działa wg temp zew.
  Wezwać serwis

   Symbol "-Err" zwarcie czujnika kotła Działa STB
 przerwa czujnika kotła Wezwać serwis

 Symbol       miga zwarcie czujnika cwu Nie grzeje cwu
  Wezwać serwis

 przerwa czujnika cwu Pompa cwu pracuje ciłgle 
  Temp. cwu =     temp.  kotła      
  Wezwać serwis

  Symbol      miga zwarcie czujnika zasil. Mieszacz zamkn. Mieszacz można
 przerwa czujnika zasil. nastawić ręcznie
  Wezwać serwis  
  Symbol     miga uszkodzenie palnika Nacisnłć przycisk odblokowania.
  Jeżeli palnik się nie uruchomi
  po kilkakrotnym naciśnięciu
  należy wezwać 
  serwis 

    "F3" miga max. czas grz.cwu przekroczony Uszkodzona pompa lub duży 
  pobór wody.
  Zmienić czas grzania
  Wezwać serwis

Regulacja sprawdza funkje wszystkich czujników elektronicznych.  Przy zwarciu lub przerwie w  
obwodzie zapala się symbol ostrzegawczy           na wyświetlaczu  i jednocześnie miga  symbol np 
kran przy uszkodzeniu czujnika  zasobnika cwu. Przyczyny uszkodzeń wskazuje tabela. 
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Dane techniczne
EN 60730-2-9
EMVwytyczne: EN 55014, EN 50082-1
CE-Znak

Normy

Zasilanie elektryczne

Przyłłcze  eBus 15-24V
Pobór mocy max. 0,5W
Stopień ochrony EN 60529 IP 40
Klasa bezp.  wg  EN 60730 III
Rezerwa zegara > 10 godz.
Temp. otoczenia 0 - 50°C
Temp. składowania  -30°C do + 60°C

Kolory
Obudowa biały RAL 9016
Pokrywa transparent
Podstawa szary RAL 7047

 
Wymiary  w   [mm] 147 x 101 x 43
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