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Normy / Przepisy
Instalacja / uruchomienie

- Instalacja i uruchomienie regulacji kotłowej i elementów
wyposażenia dodatkowego może być wykonane wyłącznie
przez autoryzowanego serwisanta posiadającego wymagane
przepisami kwaliﬁkacje elektryczne (zaśw. kwal. SEP).
- Wykonanie instalacji, prowadzenie przewodów elektryvcznych
itp. musi być zgodne z odpowiednimi przepisami elrktrycznymi
i budowlanymi.

- Zabrania się usuwania, blokowania lub rozłączania urządzeń
zabezpieczających i pomiarowych.
- Urządzenia muszą prac.o.wać w stanie całkowitej sprawności.
Szczególnie usterki mające wpływ na bezpieczeństwo muszą
być natychmiast usuwane.

Ostrzeżenie

Przeglądy / Naprawy

- Przy nastawie temperatury wody użytkowej powyżej 60 C zachodzi niebezpieczeństwo poparzenia. Zaleca się stosowanie
w tym przypadku automatycznych urządzeń mieszających.
- Dla prawidłowej pracy urządzeń wymagane jest okresowe ich
kontrolowanie - c.o.najmniej raz w roku.
- Usterki i uszkodzenia mogą być usuwane wyłącznie przez
autoryzowany serwis.
- Uszkodzone elementy mogą być zastąpione wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi Wolf.
- Nie wolno zmieniać nastaw zabezpieczeń elektrycznych (patrz
dane techniczne).

Uwaga:

W przypadku zastosowania w regulacjach Wolf elementów nie
oryginalnych, lub wprowadzenia zmian technicznych, Wolf nie
bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia.
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Montaż / Prace elektryczne
Montaż
2

Przy montażu regulacji uważać na kapilary, nie zaginać.
Nie prowadzić razem przewodów regulacji z przewodami
zasilającymi.
Połączenia elektryczne wykonać zgodnie ze schematem.
Poluzować dwie śruby i otworzyć tylną ściankę regulacji.
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Przewody palnika
przeprowadzić przez otwór z lewej lub prawej strony, zależnie od
kierunku otwarcia drzwi kotła.
Przewody palnika

Czujnik kotła
wstawić w otwór w gilzie kotła.

Czujnik kotła
Ogranicznik przegrzewu

Ogranicznik przegrzewu
wstawić czujnik w otwór w gilzie kotła.
Przewód uziemiający
połączyć z konsolą kotła.

Przewód uziemiający
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Sprawdzić, czy jest naklejona krótka instr. obsługi w języku
polskim.

Przyłącze sieciowe

Połączenie pomp

Czujnik zewnętrzny
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LP = Pompa zas.
c.w.u..

KKP= Pompa obiegu kotła.

Sieć 230V

Prace elektryczne

AF=czujnik zewn.
SF = czujnik c.w.u..
FK = kontakt zewn.
BUS

2 Sprawdzić, czy jest tabliczka znamionowa w języku polskim.

Kabel sieciowy połączyć z załączoną wtyczką. Wstawić wtyczkę
w oznaczone miejsce na listwie i zamoc.o.wać kabel. Kabel
przeprowadzić przez tylną ścianę kotła.
Dostarczane przez Wolf pompy obiegu kotła i ładowania zasobnika
c.w.u. są wyposażone w oryginalną wtyczkę. Wtyczkę wstawić w
opisane miejsce na listwie zaciskowej i zamoc.o.wać kabel. Kabel
przeprowadzić przez tylną ścianę kotła.
Połączyć kabel czujnika z dostarczoną wtyczką. Wtyczkę wstawić
w opisane miejsce i zamoc.o.wać kabel. Kabel przeprowadzić
przez tylną ścianę kotła. Czujnik zewnętrzny zamoc.o.wać na
ścianie północnej lub północno-wschodniej na wysokości 2 do
2,5 m od ziemi.

Uruchomienie
Czujnik zasobnika
c.w.u.

Wtyczkę czujnika (osprzęt dodatkowy) wstawić w opisane miejsce
na listwie i zamoc.o.wać kabel. Czujnik wstawić w odpowiednie
miejsce do zasobnika c.w.u..

Kontakt zewnętrzny

W tym miejscu jest możliwość wstawienia beznapięciowego
przełącznika, którym można z zewnątrz regulacji poprzez jego
zwarcie uruchomić funkcję ciągłego ogrzewania z temperaturą
dzienną z podgrzewaniem c.w.u..

Osprzęd dodatkowy

Kabel osprzętu dodatkowego (zdalne sterowanie, moduł czasowy
lub moduł czasowy z czujnikiem zewn.) połączyć z dołączoną
zieloną wtyczką (z napisem BUS). Wtyczkę wstawić w opisane
miejsce na listwie i zamoc.o.wać kabel.
Uwaga:
Jeżeli występuje więcej niż jeden element osprzętu, to należy je
połączyć zgodnie ze schematem równolegle do zacisków BUS.
Wszystkie parametry regulacji mają trwale zabezpieczone
nastawy fabryczne zapewniające właściwą pracę układu.
Można je jednak dostosować do indywidualnych wymagań
lub warunków lokalnych.

Uruchomienie

Uwaga:

Przy uruchomieniu regulacja rozpoznaje automatycznie
przyłączone czujniki.Czujniki nie przyłączone będą wyświetlane
na wyświetlaczu jako usterka.
Jeżeli wymagane są funkcje specjalne (patrz poziom serwisowy)
należy wykonać odpowiednie przestawienie.

Usunięcie meldunku
usterek z wyświetlacza

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
.
Strzałka na wyświetlaczu znajdzie się przy tym symbolu. Na
wyświetlaczu świeci się - - - Code. Prawym pokrętłem wybrać
cyfry" 000".
Lewym pokrętłem obracać w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Na wyświetlaczu widać napisy jak obok.

2.0°C

1

Parametr Nr.

off
Parametr Nr.

17

Wybrać parametr 17.Prawym pokrętłem aktywować automatyczne
rozpoznawanie czujników(on).Po rozpoznaniu czujników parametr
ten wróci na poprzednią pozycję (off).
Zamknąć klapę.
Przy uruchomieniu regulacji nieprzyłączone czujniki są sygnalizowane na wyświetlaczu jako usterka.Po uruchomieniu funkcji
automatycznego rozpoznawania czujników (prametr 17 na "on") z
wyświetlacza zniknie symbol usterki czujnika zasobnika c.w.u..
Po wykonaniu resetu całkowitego wracają nastawy fabryczne.
Uwaga:usterka czujnika kotłowego i czujnika zewnętrznego nie
da się usunąć.
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Widok ogólny
Program świąteczny
Przez naciśnięcie tego przycisku
wywołuje się program "niedziela":
przed godz. 12oo do końca dnia,
po godz.12oo do końca dnia i cały
dzień następny.Powrót następuje
automatycznie.

Zmiana czasu zima/lato
Ogranicznik przegrzewu
Obsługa tylko przez serwis

Wyłącznik sieciowy
ZAŁ/WYŁ

Pokrętło lewe
Wybór funkcji

Pokrętło prawe.Zmiana temperatury
Tym pokrętłem można podwyższyć lub obniżyć tempetaturę
pokojową o max. 4 K.Wartość zmiany pokazuje strzałka
na prawej stronie wyświetlacza.

Bezpiecznik 6,3 A

Wybór funkcji

Uwaga: Zmiana temperatury wewnętrznej jest możliwa tylko razem ze sterowaniem zdalnym.Bez zdalnego sterowania
zmiana ta jest tylko orientacyjna.

Przez obracanie lewym pokrętłem można wybrać następujące funkcje:
(Strzałka na wyświetlaczu pokazuje wybraną funkcję)
Obniżenie przez 24 h
podgrzewanie c.w.u. według pogramu
czasowego.
Funkcja testowa
Po wybraniu symbolu
uaktywnia się
Ogrzewanie wyłączone (lato)
funkcja testowa.Poprzedni program i program
Aktywna funkcja przeciwzamrożeniowa
testowy są pokazywane strzałkami.Poprzez
,podgrzewanie c.w.u. według programu
załączanie i wyłączanie pomp temperatura
czasowego, aktywnafunkcja zabezpieckotła utrzymuje wartość 60 C przez 25 minut.
zenia pomp.
Po 25 min powraca poprzednio nastawiona
funkcja.

Auto Funkcja automatyczna

Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. przebiega
według jednego z wybranych programów
czasowych 1,2 lub 3.
Ogrzewanie przez 24 h
podgrzewanie c.w.u. według programu
czasowego.
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Praca ręczna
Temperatura wody kotłowej i c.w.u.
według parametrów poziomu serwisowego.Palnik i pompy wlączone.
Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.
wyłączone
Czynna funkcja przeciwzamrożeniowa i
zabezpieczenia pomp.

Nastawy zegara
Czas/dzień tygodnia

Krótki opis
Podczas uruchamiania regulacji w czasie letnim należy przed
nastawieniem czasu wcisnąć np: długopisem przycisk ± 1h .
Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłm wybrać symbol
Strzałka na wyświetlaczu jest na symbolu
- Prawym pokrętłem nastawić czas i dzień tygodnia.
Obracanie wolne
Þ
zmiana minut
Obracanie szybkie Þ
zmiana godzin
Po godz. 23:59
Þ
zmiana dnia (1= pon ... 7= niedz)
- Zamknąć pokrywę , czas jest nastawiony.

Wybór programu czasowego
Nastawa fabr: 1
Zakres nastawy: 1 do 3

Nastawa temperatury
c.w.u.

Nastawa fabr: 60°C
Zakres nastawy: 10 do 60°C

Nastawa temperatury
dziennej

Nastawa fabr: 20°C
Zakres nastawy: 7do 30°C

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętem wybrać symbol
Strzałka na wyświetlaczu znajduje się przy tym symbolu.
Prawym pokrętłem wybrać żądany program czasowy.
Zamknąć pokrywę.
Fabryczne nastawy czasów w poszczególnych programach
znajdują się w tabeli 1.
Otworzyć klapę.Strzałka wskazuje symbol
.
Prawym pokrętłem wybrać żądaną temperaturę c.w.u. w
zasobniku.
Zamknąć klapę.

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol. Strzałka na
wyświetlaczu wskazuje ten symbol.
Prawym pokrętłem wybrać żądaną temperaturę dzienną
pomieszczenia.
Zamknąc pokrywę.
Uwaga:
Nastawiona temperatura pomieszczenia bez zdalnego sterowania
ma tylko przybliżoną wartość.

Nastawa temperatury
obniżenia nocnego

Nastawa fabr: 15°C
Zakres nastawy: 7 do 30°C

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
.
Strzałka na wyświetlaczu pokazuje ten symbol. Prawym
pokrętłem wybrać żądaną temperaturę obniżenia nocnego
pomieszczenia.
Zamknąć pokrywę.
Uwaga:
Nastawiona temperatura pomieszczenia bez zdalnego sterowania
ma tylko przybliżoną wartość.

Uwaga:

Temperatura kotła nie może spaść poniżej 38°C. Może to być powodem, że temperatura obniżenia nocnego nie osiąga wartości
wybranej, natomiast jest bliska temperaturze dziennej.
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Opis
Programy czasowe
(nastawy fabryczne)

Punkt przełączenia

Program 1

Blok dni
Czasy przełączeń c.o.
Czasy przełączeń c.w.u.
Zał/Wył

Program 2

Blok dni
Czasy przełączeń c.o.
Czasy przełączeń c.w.u.
Zał/Wył

Program 3

Blok dni
Czasy przełączeń c.o.6:00
Czasy przełączeń c.w.u.
Zał/Wył

Fabrycznie nastawione są trzy programy czasowe. Wszystkie
punkty przełączeń i bloki dni mogą być indywidualnie zmienione.
Dla każdego konału programowego stoi do dyspozycji 14 punktów
przełączeń.Nastawy fabryczne pokazuje tabela Nr. 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pon-Piąt Pon-Piąt Sob-Nie Sob-Nie
6:00
22:00
7:00
23:00
6:00
22:00
6:30
23:00
zał
wył
zał
wył
Pon-PiątPon-Piąt Pon-PiątPon-Piąt Sob-Nie Sob-Nie
6:00
8:00
15:00
22:00
7:00
23:00
6:00
8:00
14:00
22:00
6:30
23:00
zał
wył
zał
wył
zał
wył
Pon-Piąt Pon-Piąt Pon-Piąt Pon-Piąt Pon-PiątPon-Piąt Sob-Nie Sob-Nie
8:00
11:00
13:00
15:00 16:00
23:00
7:00
23:00
6:00
8:00
11:00
13:00
15:00
22:00
6:30
23:00
zał
wył
zał
wył
zał
wył
zał
wył

Tabela 1:
Punkty przełączeń.

Nastawa punktów
przełączeń

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
Strzałka wskazuje ten symbol..
Prawym pokrętłem wybracć odpowiedni program (1,2 lub 3).
Lewym pokrętłem wybrać symbol obiegu kotłowego
lub obiegu c.w.u.
, zależnie od tego, który ma być zmieniony.
Migający parametr wybranych punktów przełączeń może być
zmieniony według życzenia.
W ten sposób można zmienić poszczególne czasy przełączeń w
wybranych oobiegach grzewczych.
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Pierwszy poziom obsługi
Wyłącznik zasilania zał/wył w pozycji O zasilanie
wyłączone,rezerwa zasilania zegara nie mniej niż 24 godz.

Bezpiecznik 6,3 A dla zabezpieczenia płytki sterującej.

Bezpiecznik przegrzewu STB , nastawiony fabrycznie naauf
110°C, koniecznie przestawić na 100°C .

Pokrętło lewe służące do wyboru funkcji. Poszczególne pozycje
zaznaczone są wyrażnym oporem. Wybrana funkcja jest wskazywana strzałką na wyświetlaczu.

Pokrętło prawe służące do zmiany wartości wybranych funkcji.
Poszczególne pozycje zaznaczone są wyrażnym oporem.

Program świąteczny: tym przyciskiem można łatwo przywołać
niedzielny program ogrzewania jeżeli np: w tygodniu jest dzień
świąteczny. Poprzez wciśnięcie np: długopisem tego przycisku
przywołuje się program niedzielny: wciśnięcie przycisku przed
gogz 12 oo przywołuje program niedzielny do końca dnia, natomiast
wciśnięcie po godz 12oo przywołuje program niedzielny do końca
dnia i na dzień następny.
Program powraca automatycznie na właściwe nastawy.
Przy aktywnym programie niedzielnym na wyświetlaczu jest
również dodatkowo pokazywana niedziela.
Przykład:

Przełącznik czasu lato/zima. Przez wciśnięcietego przycisku np:
długopisem zmienia się czas przy pierwszym naciśnięciu o jedną
godzinę do przodu, przy drugim naciśnięciu o jedną godzinę do
tyłu.
Uwaga: funkcja jest nieaktywna przy podłączeniu modułu czasowego.
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Pierwszy poziom obsługi
Wybór funkcji
Przy użyciu lewego pokrętła można nastawiać różne funkcje
grzewcze, jak np:

Po 25 minutach aktywuje się poprzednio
nastawiona funkcja.

Funkcja testowa. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje tą funkcję i
jednocześnie wskazuje ostatnio używaną funkcję. Jednocześnie
zegar zaczyna liczyć czas trwania funkcji testowej.Kocioł pracuje
bez regulacji pogodowej, natomiast z maksymalną mocą i stara
się utrzymać temperaturę wody kotłowej
60°C. Jeżeli
temperatura jest niższa, pracuje tylko palnik,pompy są wyłączone.
Jeżeli temperatura jest wyższa, włącza się pompa kotłowa i pompa
c.w.u.. Pompa c.w.u. pracuje tak długo, dopóki temperatura c.w.u.
osiągnie nastawioną wartość. Jeżeli odbiór ciepła jest za mały w
stosunku do mocy palnika, kocioł nagrzewa się do temperatury
TKmax...
Po 25 minutach funkcja testowa automatycznie kończy się i kocioł
wraca do pracy na poprzednio nastawioną funkcję.
Funkcja automatyczna. Kocioł pracuje według wybranego programu czasowego (1, 2 lub 3) pokazanego na wyświetlaczu.
Temperatura dzienna przez 24 godziny.
Podgrzewanie ciepłej wody według programu czasowego.
Obniżenie nocne przez 24 godziny.
Podgrzewanie ciepłej wody według programu czasowego.
Praca latem- ogrzewanie wyłączone.
Podgrzewanie ciepłej wody według programu czasowego.
Czynna funkcja przeciwzamrożeniowa i zabezpieczenia pomp.
Przy tej funkcji pompa kotłowa pracuje ciągle, kocioł nagrzewa
się do temperatury TK max., podgrzewanie ciepłej wody do nastawionej temperatury.

Zmiana temperatury

Palnik, pompa kotłowa i pompa podgrzewania c.w.u. wyłączone.
Czynna funkcja przeciwzamrożeniowa i zabezpieczenia pomp.
Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawionej (fabrycznie +2°C) , pompa kotłowa załącza się i wyłącza w rytmie
jednominutowym. Dopiero kiedy temperatura wody spadnie poniżej
+10°C załącza się palnik i kocioł podgrzewa się do temperatury
minimum 38°C.
Jeżeli temperatura c.w.u. spadnie poniżej +5°C, zostanie podgrzana do temperatury +10°C.
Pompa obiegowa pracuje tak długo, aż temperatura zewnętrzna
przekroczy w górę wartość nastawioną ( +2 C).
Prawym pokrętłem można w pierwszym poziomie obsługi zmienić
temperaturę pomieszczenia o +/- 4°C.
Uwaga:
Bez zdalnego sterowania zmiana ta będzie tylko orientacyjna.

Zabezpieczenie pomp
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Funkcja zabezpieczenia pomp polega na uruchomieniu pompy
kotła na ok. 10 sekund i pompy c.w.u. na ok.20 sekund c.o.dziennie
o godz. 12 oo. Funkcja ta zapobiega zablokowaniu pomp na skutek
osadzania się kamienia kotłowego.

Drugi poziom obsługi
Wytyczne obsługi

Po otwarciu pokrywy przedniej uaktywnia się drugi poziom obsługi.
Lewym pokrętłem następuje wybór funkcji i prawym zmiana jej
wartości.
Regulacja jest fabrycznie przygotowana do pracy i wszystkie
nastawy fabryczne są trwale zapamiętane. Nastawy fabryczne
można zmieniać w podanych zakresach w celu dostosowania
pracy regulacji do warunków lokalnych.
Zmienione wartości nastaw pokazują się na wyświetlaczu i są
natychmiast zapamiętane.

Nastawa zegara
Czas/dzień

Podczas uruchamiania regulacji w czasie letnim należy przed
nastawieniem czasu wcisnąć np: długopisem przycisk 1h.
Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłm wybrać symbol
Strzałka na wyświetlaczu jest na symbolu
- Prawym pokrętłem nastawić czas i dzień tygodnia.
Obracanie wolne
Þ
zmiana minut
Obracanie szybkie Þ
zmiana godzin
Po godz. 23:59
Þ
zmiana dnia (1= pon ... 7= niedz)
- Zamknąć pokrywę , czas jest nastawiony.
.

Wybór programu
czasowego
Nastawa fabr: 1
Zakres: 1 do 3

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

Nastawa temperatury
pomieszczenia
Temperatura dzienna
Nastawa fabr.: 20°C
Zakres: 7 do 30°C

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętem wybrać symbol
Strzałka na wyświetlaczu znajduje się przy tym symbolu.
Prawym pokrętłem wybrać żądany program czasowy.
Zamknąć pokrywę.
Fabryczne nastawy czasów w poszczególnych programach
znajdują się w tabeli 1.

Otworzyć klapę. Strzałka wskazuje symbol
.
Prawym pokrętłem wybrać żądaną temperaturę c.w.u.
w zasobniku.
Zamknąć klapę.

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać
symbol
Strzałka na wyświetlaczu wskazuje ten symbol.
Prawym pokrętłem wybrać żądaną temperaturę dzienną
pomieszczenia.
Zamknąc pokrywę.
Uwaga:
Nastawiona temperatura pomieszczenia bez zdalnego sterowania
ma tylko przybliżoną wartość.
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Drugi poziom obsługi.
Nastawa temperatury
obniżenia nocnego

Nastawa fabr: 15°C
Zakres nastawy: 7 do 30°C

Odczyt temperatury
(temp. rzeczywista)

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
.
Strzałka na wyświetlaczu pokazuje ten symbol. Prawym pokrętłem
żądaną temperaturę obniżenia nocnego pomieszczenia.
Zamknąć pokrywę.
Uwaga:
Nastawiona temperatura pomieszczenia bez zdalnego sterowania
ma tylko przybliżoną wartość.

Otworzyć pokrywę.Lewym pokrętłem wybrać symbol
.
Strzałka na wyświetlaczu jest przy tym symbolu. Prawym
pokrętłem obracać do uzyskania odczytu żądanej wartości.
Można odczytać następujące temperatury rzeczywiste (jeżeli są
podłączone odpowiednie obwody).
Temperatura zewnętrzna
Temperatura wody kotłowej.
Temperatura c.w.u.
Temperatura pomieszczenia (tylko ze zdalnym sterowaniem)

Odczyt temperatury
(temp. nastawiona/
rzeczywista)

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
Strzałka stoi przy tym symbolu. Przez szybkie obracanie prawym
pokrętłem w prawo lub lewo można odczytać kolejno temperatury
rzeczywiste i nastawione .
Temperatura kotła - nastawiona
Temperatura kotła - rzeczywista
Temperatura c.w.u. - nastawiona
Temperatura c.w.u. - rzeczywista
Temperatura pomieszczenia (tylko ze zdalnym sterowaniem)
Temperatura zewnętrzna - rzeczywista
Temperatura zewnętrzna - wartość średnia
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Drugi poziom obsługi
Nastawa krzywej
grzewczej
Nastawa fabr.:1,2
Zakres nastawy: 0 do 3,0

Opis funkcji krzywej
grzewczej

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłęm wybrać symbol
.
Strzałka na wyświetlaczu jest przy tym symbolu. Wyświetla się
wartość nastawy fabrycznej. Przez obracanie prawym pokrętłem
można zmienić nastawę fabryczną.
Zamknąć pokrywę.

Wybór krzywej grzewczej może być dokonany przez autoryzowany
serwis w zależności od typu instalacji grzewczej, strefy klimatycznej
i typu izolacji budynku.
Nastawa krzywej grzewczej dopasowuje temperaturę zasilania
do tych warunków.
Diagram 1 pokazuja przykład doboru krzywej grzewczej do
następujących warunków:
- strefa klimatyczna z minimalną temperaturą zewnętrzną
średnio -14°C
- grzejniki zaprojektowane na temperatury 60/50 C
- izolacja budynku zgodna z normami.

Temperatura zasilania°C

Dla innych warunków należy odpowiednio dopasować krzywczą.
Krzywa grzewcza powinna być tak dobrana, żeby przy minimalnej
temperaturze zewnętrznej uzyskać maksymalną projektowaną
temperaturę wlotu na grzejnikach.Dla ogrzewania grzejnikowego
wartość krzywej grzewczej wynosi zwykle od 1,0 do 1,4.

Temp. zewnętrzna
Diagram 1: Krzywe grzewcze
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Drugi poziom obsługi
Automatyczne
przełączenie lato/zima

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

Opis działania

Zarówno przy ogrzewaniu dziennym jak i przy obniżeniu nocnym
regulacja oblicza średnią temperaturę zewnętrzną z kilku godzin.
Jeżeli temperatura średnia będzie niższa o więcej niż 2 K od
temperatury nastawionej, ogrzewanie włączy się automatycznie.
Jeżeli średnia temperatura będzie wyższa o wiecej niż 2 K od
temperatury nastawionej, ogrzewanie wyłączy się automatycznie.
Jeżeli aktualna temperatura zewnętrzna różni się w górę lub w dół
o więcej niż 12 K od temperatury średniej, regulacja odpowiednio
włączy lub wyłączy ogrzewanie.
Podgrzewanie c.w.u. jest realizowane według wybranego programu
czasowego.

Nastawa fabr.: 20°C
Zakres nastawy: 0 do 40°C

Przykład 1:
Temperatura nastawiona 20°C.
Czas obliczania średniej: 3 godz.
Średnia temperatura ostatnich 3 godzin+21 C
C.
Ogrzewanie pozostaje wyłączone.
Przykład 2:
Temperatura nastawiona 20°C.
Czsa obliczania średniej 5 godzin
Średnia temp. ostatnich 5 godzin 5h = 19°C.
Rzeczywista temperatura zewnętrzna 7°C (atak chłodu)
Ogrzewanie włączy się automatycznie.

Wybór czasów
przełączeń

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętem wybrać symbol
Strzałka na wyświetlaczu znajduje się przy tym symbolu.
Prawym pokrętłem wybrać żądany program czasowy.
Następnie lewym pokrętłem wybrać program grzewczy
lub program podgrzewania c.w.u. , zależnie od tego c.o. chcemy
zmienić .Wartość migającego parametru można zmienić.
Zamknąć pokrywę.

Program czasowy
(nastawy fabr.)

Fabrycznie nastawione są trzy programy czasowe. Wszystkie
punkty przełączeń i bloki dni mogą być indywidualnie zmienione.
Dla każdego kanału programowego stoi do dyspozycji 14 punktów
przełączeń.Nastawy fabryczne pokazuje tabela Nr. 1.
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Przykład zmiany nastawów
Przykład:
Program czasowy 1 w obiegu
kotłowym zmienić następując.
o.:
Pon -Piąt godz 7:00 zał
Pon -Piąt godz20:00 wył
Sob - Nie godz 8:00 zał
Sob - Nie godz 20:00 wył

Otworzyć pokrywę. Lewym pokrętłem wybrać symbol
Prawym pokrętłem wybrać program 1 a następnie lewym pokrętłem
wybrać symbol obiegu kotłowego
Na wyświetlaczu widać obrazjak niżej: Miga punkt przlączenia 1.
Lewym pokrętłem pokręcić dalej aż będzie migał nastawiony
czas (h). Prawym pokrętłem nastawić czas na godz na 7:00.
Przy symbolu 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
ponownie pokręcić, aż będzie migał nastawiony czas (h).Prawym
pokrętłem nastawić godz 20:00.Przy tej godzinie musi być symbol księżyca, jeżeli nie, patrz wyżej.Lewym pokrętłem obracać
w kierunku przeciwnym 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 c.w.u.

Uwaga:

Program czasowy zmienia się w odstępach 15 min.
wybór

zmiana

możliwość nastaw

punkt
przełączenia
blok dni

czas
przełączenia
zał/wył

Lewym pokrętłem pokręcić w kierunku przeciwnym do wskazówek
zegara, aż będzie migał punkt przełączenia. Postępować dalej
według opisu jak wyżej.
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Protokoł czasów przełączeń

Punkt przełączenia
Program 1
Blok dni
Punkty przełączeń ogrz.
Punkty przełączeń c.w.u..
zał/wył
Program 2
Blok dni
Punkty przełączeń ogrz.
Punkty przełączeń c.w.u..
zał/wył
Program 3
Blok dni
Punkty przełączeń ogrz.
Punkty przełączeń c.w.u..
zał/wył

1

3

4

5

zał wył

zał wył

zał wył

zał wył zał

zał wył zał

Licznik godzin pracy

0000

2

h

wył

6

zał wył

7

8

9

10

11

12

13

14

zał wył zał

wył zał wył zał wył

wył zał wył zał

wył zał wył zał wył

zał wył zał

wył zał wył zał

wył zał wył

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
Strzałka na wyświetlaczu wskazuje ten symbol. Lewym pokrętłem
pokręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara o jedną pozycję.
Na wyświetlaczu wyświetlą się godziny pracy kotła.
Zamknąć pokrywę.
Uwaga: ilość godzin pracy może stanowić wskazówkę dla wykonania prac serwisowych.

Licznik startów palnika

0000
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Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
Strzałka na wyświetlaczu wskazuje ten symbol. Lewym pokrętłem
pokręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara o dwie pozycje.
Na wyświetlaczu wyświetli się liczba startów palnika.
Zamknąć pokrywę.
Uwaga:
Reset całkowity powoduje skasowanie obydwu liczników i ustawienie ich na 0000.

Poziom serwisowy
Wprowadzenie kodu

- - - code
Nastawa fabr.: 000
Zakres nastawyh: 000do 999

Dostęp do poziomu
serwisowego

Otworzyć pokrywę i lewym pokrętłem wybrać symbol
Strzałka na wyświetlaczu jest przy tym symbolu.
Na wyświetlaczu jest napis - - - Code. Prawym pokrętłem wybrać
lliczbę 000. Poprzez obracanie lewym pokrętłem jest dostęp do
poziomu serwisowego.
Uwaga:
Wprowadzenie nieprawidłowego kodu uniemożliwia dostęp do
poziomu serwisowego.Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego
kodu powoduje zablokowanie poziomu serwisowego na ok. 15
minut.

Parametry poziomu serwisowego mają duży wpływ na pracę
regulacji i kotła i mogą być zmieniane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Po wprowadzeniu właściwego kodu obracać lewym poktętłem
aż do symbolu
. Na wyświetlaczu pojawi się parametr Nr.1
Lewym pokrętłem można wybierać parametry, natomiast prawym
pokrętłem następuje zmiana wartości parametrów.

Zmiana kodu

Patrz ostatnia strona

- - - Code
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Poziom serwisowy
Przgląd parametrów

Po wprowadzeniu kodu
wybrać lewym pokrętłem
symbol . Prawym pokrętłem
wybrać odpowu\iedni kod.
W poziomie serwisowym
znajdują się parametry pokazane w tabeli obok.

1. parametr

Zabezpieczenie
przeciwzamrożenowe

2.0°C

1

Nr Parametr
Zakres nast.
fabr
fabr.
1 Temp. przeciwzamromzeniowa -5 do 10°C
2 Autom. wybórECO/ABS
-10 do +40°C
obiegu kotła
3 Równoległe podgrzewanie c.w.u. on/off
4 Wybieg pompy c.w.u.
0 do 10 min.
5 max. czas grzania c.w.u.
off do 5 h
6 Zabezp. przeciw bakt c.w.u.
off; 1 bis 7
7 Max. temp. c.w.u.
60°C do 80°C
8 Rodzaj czujnika c.w.u.
1;2;3
9 Przesunięcie krzywej grzewczej 0K do 40K
ładowanie zasobnika c.w.u.
10 Wpływ temp. pokojowej
0 do 10 K/K
11 Min. temperatura kotła TK-min 38 do 90°C
12 Max temperatura kotłaTK-max 0 do 90°C
13 Histereza palnika
2 do 30 K
14 Odciążenie rozruchowe kotła
on/off
15 Wybieg pompy obiegowej
0 do 30 min.
16 Czas pomiaru śr. temp. zewn. 0 do 24 h
17 Automatyczne rozp. czujników
on/off

Nastawa
+2°C
10°C
off
3 min.
2h
off
60°C
1
10K
4 K/K
38°C
80°C
8K
on
3 min.
3h
off

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
1.Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość.
Zamknąć pokrywę.
Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawionej (fabr.
+2°C), pompa kotłowa będzie się załączać w cyklu jednominutowym.Jeżeli temperatura wody kotłowej spadnie poniżej +10°C
załączy się palnik i będzie podgrzewał kocioł do temperatury min.
38°C.

Nastawa fabr.
:+2°C
Zakres nastawy: -5 do +10°C

Uwaga:

2.parametr

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
2 .Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość.
Zamknąć pokrywę.

Automatyczny wybór
ECO/ABS dla kotła

10.0

°C

2

Nastawa fabr.: +10°C
Zakres nastawy: -10 do +40°
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Nastawa fabryczna może być zmieniona tylko wtedy, gdy jest
pewność, że nie dojdzie do zamarznięcia instalacji.

W funkcji pracy automatycznej regulacja przełącza według programu czasowego obieg kotłowy na obniżenie nocne lub wyłącza
kocioł.
- Jeżeli średnia temp. zewn jest wyższa od nastawionej, to
regulacja przełącza pracę kotła według programu czasowego
pomiędzy : ogrzewanie dzienne lub wyłączenie kotła (ECO).
- Jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa od nastawionej
o więcej niż 2K , to regulacja przełącza pracę kotła według
układu czasowego pomiędzy: ogrzewanie dzienne, obniżenie
nocne (ABS).

Poziom serwisowy
Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
3. parametr
Praca rówoległa c.o./c.w.u. 3. Prawym pokrętłem wybrać rodzaj pracy: praca równoległa (on)

OFF

3

Nastawa fabr.: off
Zakres nastawy: on/off

4. parametr

Wybieg pompy c.w.u.

3.0

4

Nastawa fabr.: 3 min
Zakres nastawy: 0 do 10 min

5. parametr

max. czas grzania c.w.u.

2.0

5

Nastawa fabr. : 2.0 godz
Zakres nastawy off do 5 godz

lub priorytet c.w.u. (of).
Zamknąć pokrywę.

Przy priorytecie c.w.u. (off) podczas podgrzewania zasobnika c.w.u. pompa obiegu kotłowego jest wyłączona. Cała moc
kotła jest kierowana na podgzewanie c.w.u.. Pompa ładowania
c.w.u. załącza się wtedy, jeżeli temperatura kotła przekroczy
o c.o.najmniej 5 K aktualną temperaturę c.w.u.. Po osiągnięciu
nastawionej

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
4. Prawym pokrętłem nastawić czas wybiegu pompy c.w.u.
Zamknąć pokrywę.
Po zakończeniu grzania c.w.u. (została osiągnięta nastawiona
temperatura) pompa ładowania c.w.u. pracuje jeszcze przez nastawiony czas w parametrze 4. Jeżeli w czasie wybiegu pompy
temperatura kotła zbliży się do temperatury c.w.u. na 5K, pompa
c.w.u. zostanie wyłączona,żeby nie dopuścić do nadmiernego
wychłodzenia kotła.

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr 5. Prawym pokrętłem nastawić żądany max. czas grzania
c.w.u.
Zamknąć pokrywę.
Czas nagrzewania zasobnika c.w.u. jest określony wybranym
programem czasowym. Czujnik zasobnika c.w.u. daje sygnał
do podgrzania. Przy priorytecie ciepłej wody w tym momencie
załącza się pompa ładowania zasobnika c.w.u. i wyłącza się pompa
ogrzewania. Przy zbyt małej mocy kotła lub np: ciągłym poborze
wody (niezakręc.o.ny zawór c.w.u.) może dojść do nadmiernego
ochłodzenia mieszkania.Dla uniknięcia powyższego jest zastosowany max czas ładowania zasobnika. Po przekroczeniu nastawionego czasu wyłącza się pompa ładowania c.w.u. i załącza się
pompa ogrzewania, niezależnie od tego, czy temperatura c.w.u.
osiągnęła nastawioną wartość.W tym przypadku regulacja w nastawionym na parametrze 5 cyklu godzinowym przełącza pomiędzy
ogrzewaniem i grzaniem c.w.u.
Jeżeli temperatura c.w.u. nie osięgnie wartości nastawionej na
wyświetlaczu miga symbol pompy c.w.u.. Parametr ten jest również
aktywny przy pracy równoległej c.o. i c.w.u.
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Poziom serwisowy
6.parametr
Zabezpieczenie
przeciwbakteryjne c.w.u.

OFF

6

Nastawa fabr.: off
Zakres nast.: off lub 1... 7
7. parametr
Max.temp. c.w.u.

60.0°C

7

Nastawa fabr.: 60°C
Zakres nast.: 60 do 80°C

8.parametr

Rodzaj pracy czujnika c.w.u.

1
Nastawa fabr. : 1
Zakres nast. : 1do 3
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8

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
6. Prawym pokrętłem nastawić żądany dzień uaktywnienia zabezp.
przeciwbakteryjnego.
Zamknąć pokrywę.
Przy aktywnym zabezp. przeciwbakt. przy pierwszym ładowaniu
zasobnika c.w.u. w wybranym dniu jest osiągana max temp c.w.u.
według parametru 7 i utrzymywana przez 1 godz.Funkcję zabezp.
przeciwbakt. można wyłączyć lub uaktywnić w dowolnym dniu
tygodnia.
Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
7. Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość temperatury.
Zamknąć pokrywę.
Tym parametrem można zmienić wartość temperatury c.w.u.
z drugiego poziomu obsługi na wartość powyżej 60°C. Jeżeli
dla jakichś celów potrzebna jest wyższa temperatura wody, to w
parametrze 7 można zwolnić ograniczenie z drugiego poziomu
obsługi aż do 80 C. W drugim poziomie obsługi można wtedy
nastawić wyższą temperaturę.
Przy aktywnej funkcji przeciwbakteryjnej woda w zasobniku c.w.u.
jest podgrzewana przy pierwszym ładowaniu w wybranym dniu do
temperatury nastawionej na parametrze 7.

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
8. Prawym pokrętłem wybrać żądany rodzaj pracy czujnika.
Zamknąć pokrywę.
Uwaga:
Przy wyborze 2 lub 3 należy uaktywnić automatyczne rozpoznanie
czujników (patrz parametr 17).
Opis działania:
Przy pomocy tego parametru można wybrać trzy rodzaje pracy
czujnika c.w.u.
1. jest to nastawa fabryczna dla czujnika elektronicznego. Przy
przerwie w obwodzie czujnika pompa c.w.u. jest stale pod
napięciem i zasobnik c.w.u. nagrzewa się do aktualnej temperatury
kotła. Przy zwarciu czujnika pompa c.w.u. nie pracuje.
2. służy do elektronicznego sterowania pompą c.w.u. z fabrycznym czujnikiem c.w.u. i dodatkowym termostatem zewnętrznym.
Termo-stat zewnętrzny jest włączony równolegle z czujnikiem
c.w.u. Dopóki termostat zewnętrzny nie zgłasza zapotrzebowania
na ciepło, podgrzewanie c.w.u. jest realizowane według programu
czasowego. Jeżeli termostat zewnętrzny zgłosi zapotrzebowanie
na ciepło, pompa kotłowa i pompa c.w.u. zostają wyłączone.
Palnik podgrzewa kocioł do temp. TK-max. W instalacji musi być
zamontowana odoowiednio sterowana dodatkowa pompa do odbioru ciepła (np. do nagrzewnicy).Układ termostatyczny ma priorytet
przed innymi, rórnież w trybie obniżenia nocnego.

Poziom serwisowy
Opis działania

3 służy do sterowania pompą c.w.u. tylko termostatem
zewnętrznym bez elektronicznego czujnika c.w.u.. Przy tym wyjście
pompy c.w.u. można wykorzystać do sterowania zasobnikiem
c.w.u. lub do
innego celu. Przy sterowaniu pompy c.w.u. tylko termostatem
aktywna jest również funkcja czasowa..
Wejście czujnika zwarte:
pompa zał.
Wejście czujnika otwarte:
pompa wył.

9. parametr

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
9. Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość powyższenia
temperatury kotłla.
Zamknąć pokrywę.
Parametr 9 nastawia wartość przewyższenie temperatury kotła
nad temperaturą zasobnika c.w.u. podczas podgrzewania c.w.u..
Aktualne pozostaje ograniczenie max. temp. kotła. W ten sposób
zapewniona jest odpowiednia temperatura kotła niezbędna do podgrzania c.w.u. również w okresach przejściowych (jesień, wiosna).
Jeżeli podczas podgrzewania c.w.u. temperatura kotła osiągnie
wartość TK-max, automatycznie włączy się pompa obiegowa dla
uniknięcia zadziałania STB.

Przesunięcie krzywej
grzewczej
obieg c.w.u.

10.0

9

Nastawa fabr.: 10 K
Zakres nastawy: 0 do 40 K

10. parametr

Wpływ temp. pok. na temp.
kotła

4.0

10

Nastawa fabr.: 4 K/K
Zakres nastawy: 0 do 10 K/K

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem
parametr 10. Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość
współczynnika.
Zamknąć pokrywę.
Uwaga:
Parametr "0" - powolne wyrównanie temperatury bez wahań.
Duża wartość parametru - szybkie wyrównanie temp. z możliwością
wahań.

Przy pomocy tego parametru mogą być szybko wyrównywane
temperatuty pomieszczenia w przypadku jego przechłodzenia
llub przegrzania (np: słońce). Parametr ten działą tylko przy
podłączonym zdalnym sterowaniu.W zdalnym sterowaniu jest
zabudowany czujnik,który porównuje temperaturę pokojową z
temperaturą zadaną. W przypadku zmiany temperatury pokojowej następuje zmiana temperatury wody w obiegu kotłowym o
wartość parametru. Zdalne sterowanie powinno być zamontowane w pomieszczeniu reprezentatywnym. Zawory grzejnikowe
w tym pomieszczeniu powinny być całkowicie otwarte. Jeżeli
oddziaływanie temperatury pokojowej nie jest wymagane, ustawić
parametr na "0".
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Poziom serwisowy
Wpływ temp. pokoju

Przykład:
Temperatura pokojowa nastawiona 20°C
Temperatura rzeczywista 18 C (np:po wietrzeniu) � Spadek
temperatury 2K
Wpływ temp. na obieg kotła : Nastawa 4K/K
Spadek 2K x Nastawa 4K/K = 8K
Temperatura wody kotłowej zostanie podniesiona o 8 K, żeby
szybko wrócić do nastawionej temperatury pokoju.

Funkcja termostatyczna

Zdalne sterowanie posiada funkcję termostatyczną. Jeżeli
temperatura pokoju wzrośnie o więcej niż 1 K od temperatury
nastawionej, to wyłączy się pompa
obiegowa ( za wyjątkiem funkcji przeciwzamrożeniowej)
Po spadku temperatury poniżej nastawionej pompa załączy się
ponownie. Nastawa parametru na "0" wyłącza tę funkcję.

11. parametr

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
11. Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość parametru.
Zamknąć pokrywę.
Dla ograniczenia szkodliwego wpływu kondensacji, układ regulacji
kotła wyposażony jest w regulator temperatury, który zabezpiecza
minimalną temperaturę kotła 38 C.

Minimalna temp. kotła
TK - min

38.0°C 11
Nastawa fabr: 38°C
Zakres nastawy: 38 do 90°C

12. parametr

Maksymalna temp. kotła
TK - max

80.0°C 12

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
12. Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość parametru.
Zamknąć pokrywę.
Układ regulacji kotła wyposażony jest w elektroniczny regulator dla
zabezpieczenia maksymalnej temperatury kotła. Jeżeli nastawiona
temperatura zostanie przekroczona, palnik zostanie wyłączony.
Ponowne włączenie nastąpi po spadku temperatury o wartość
histerezy palnika.

Nastawa fabr: 80°C
Zakres nastawy: 50 do 90°C

13. parametr

Histereza palnika

8.0K

13

Nastawa fabr: 8 K
Zakres nastawy:2 do 30 K
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Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
13. Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość parametru.
Zamknąć pokrywę.
O wartość histerezy palnika waha się temperatura wody kotłowej
poprzez załączanie i wyłączanie palnika.Im większa wartość
nastawy, tym większe wahania i odwrotnie.

Poziom serwisowy
14.parametr

Odciążenie rozruchu kotła

on

14

Nastawa fabr: on
Zakres nastawy: on/off

15. parametr

Wybieg pompy kotłowej

3.0

15

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
14. Prawym pokrętłem wybrać żądaną wartość parametru.
Zamknąć pokrywę.
Aktywna funkcja odciążenia rozruchu zabezpiecza kocioł przed
szkodliwym wpływem kondensacji. Przy uruchamianiu zimnego
kotła lub gdy temperatura wody kotłowej w czasie pracy kotła
spadnie o 5 K poniżej TK min., pompa kotłowa nie pracuje.
Załączenie pompy kotłowej następuje po przekroczeniu temperatury TK min..

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
15. Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość parametru.
Zamknąć pokrywę.
Przy braku zapotrzebowania na ciepło wyłącza się palnik, natomiast pompa obiegowa jeszcze pracuje przez nastawiony czas.
Zapobiega to wzrostowi temperatury kotła i zadziałaniu STB.

Nastawa fabr: 3min
Zakres nastawy:0 do 30min

16.parametr

Czas pomiaru średniej
temp. zewnętrznej

3.0

16

Nastawa fabr: 3 godz.
Zakres nastawy: do 24godz.

17. parametr

Automatne rozpoznanie
czujników

off

17

Nastawa fabr: off
Zakres nastawy: on/off

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr
16. Prawym pokrętłem nastawić żądaną wartość parametru.
Zamknąć pokrywę.
Przy automatycznym wyborze ECO/ABS (parametr Nr. 2) lub przy
automatycznym przełączeniu lato/zima regulacja oblicza średnią
temperaturę zewnętrzną z kilku godzin . Liczba godzin brana do
obliczenia średniej jest wybierana przez parametr 16.
Przy nastawieniu tego parametru na "0" regulacja nie oblicza
średniej, natomiast reaguje bezpośrednio na aktualną temperaturę
zewnętrzną.

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać lewym pokrętłem parametr 17. Prawym pokrętłem uaktywnić parametr. Po rozpoznaniu
czujników (rozpoznane czujniki będą symbolicznie pokazywane),
parametr powróci na off.
Zamknąć pokrywę.
Po uruchomieniu regulacji wszyskie niepodłączone czujniki będą
pokazywane na wyświetlaczu jako uszkodzone. Jeżeli nie jest
podłączony czujnik c.w.u., to po uaktywnieniu parametru 17 zniknie
z wyświetlacza jego usterka.Po resecie całkowitym wracają
wszystkie nastawy fabryczne parametrów.
Uwaga:pozostają wskażniki czujnika kotłowego i czujnika
zewnętrznego.
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Funkcja TEST

TEST

Po wejściu w poziom serwisowy wybrać funkcję TEST
.
Lewym pokrętłem obracać dalej, aż do wyświetlenia oFF.
Wszystkie wyjścia 230V nie mają napięcia.Lewym pokrętłem
obracać dalej i wybrać np: symbol pompy kotłowej
.
Prawym pokrętłem wybrać on. Na pompie pojawia się napięcie i
pompa pracuje. W ten sposób można sprawdzić funkcjonowanie
poszczególnych wyjść.
Po zakończeniu testowania zamknąć pokrywę.
Regulacja pracuje według wybranego programu czasowego.
Przy użyciu funkcji testowej można sprawdzić następujące
wyjścia:
-palnik
on/off
-pompa kotłowa
on/off
-pompa zasobnika c.w.u.
on/off

Przerwa działania
palnika

Po każdorazowym wyłączeniu palnika , jego następne uruchomienie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 1 minuty. Czasu
tego nie da się skrócić ani wydłużyć.

TEST - ogranicznika
przegrzewu

Przez naciśnięcie i trzymanie przycisku STB- TEST (np:
długopisem), wyłącza się z działania funkcję ograniczenia maksymalnej temperatury kotła. Kocioł nagrzewa się aż do zadziałania
ogranicznika przegrzewu STB. W ten sposób sprawdza się
prawidłowość działania ogranicznika przegrzewu.

RESET częściowy

Po krótkim naciśnięcie przycisku RESET wszystkie nastawy drugiego poziomu obsługi wracają do nastaw fabrycznych.
Nastawy poziomu serwisowego pozostają.

RESET całkowity

Po naciśnięciu przycisku RESET na ok. 10 sekund (zgasną
wskaźniki na wyświetlaczu) wszystkie nastawy wracają do wartości
fabrycznych.
Pozostaje aktualny czas.
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Protokoł nastaw oparametów
Protokoł nastaw
parametrów

Nr. Parametr
Zakres nast. Nast..fabr. Nast
ind
1 Zabezpieczenie przeciwzamr. -5 do 10°C
+2°C
2 Autom. wybórlECO/ABS
-10 do +40°C 10°C
dla kotła
3 Priorytet c.w.u.
on/off
off
4 Wybieg pompy c.w.u.
0 do 10 min. 3 min.
5 max. grzania c.w.u.
off bis 5 h
2h
6 Zabezp przeciwbakteryjne off; 1 do 7
off
7 Temp. max. c.w.u.
60°C bis 80°C 60°C
8 Rodzaj pracy czujnika c.w.u.
1;2;3
1
9 Przewyższenie temp. kotła 0K do 40K
10K
przy grzaniu c.w.u.
10 Wpływ temp. pokojowej
0 bis 10 K/K 4 K/K
11 Minim. temp kotła TK-min 38 do 90°C
38°C
12 Max. temp. kotła TK-max
50 do 90°C
80°C
13 Histereza palnika
2 do 30 K
8K
14 Odciążenie rozruchowe
on/off
on
15 Wybieg pompy kotłowej
0 do 30 min. 3 min.
16 Czas pomiaru średniej
0 do 24 h
3h
17 Automatyczne rozp. czujnika
on/off
off
Funkcja testowa
on/off
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Dane techniczne
Napięcie:

230 V ± 10%

Częstotliwosc:

50-60 Hz

Bezpiecznik

max. 6,3 A

Pobór mocy:

5VA (regulacja bez palnika i pompy)

Moc przyłączeniowa
pompy:

po 230 V/4(2)A

Temperatura pracy:

0....50°C

Temperatura składowania: -25 do 60°C

Przestawienie STB

Program czasowy:

każdy kanał czasowy (obieg kotłowy i
c.w.u.) może być zaprogramowany na
14 punktów przełączenia zał/wył.
Rezerwa pracy zegara 24 godz.

Typ sterowania:

EEPROM permanent

STB jest fabrycznie nastawiony na 110°C
Przed uruchomieniem przestawić na 100 C następując.o.:
Wyłączyć napięcie.
Odkręcić osłonę STB.
Poluzować śruby mocujące STB, odchylić pokrywę regulacji.
Wyjąć STB, nastawić na skali 100°C i zablokować.
Całość ponownie zmontować.
Uwaga:
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Przy nastawie STB na 100 C, maksymalna temperatura
kotła (TK-max) nie może być nastawiona na więcej niż
80°C .

Oporności czujników
Czujnik kotła , c.w.u. i zewnętrzny

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

Oporność

Temp.

Oporność

Temp.

Oporność

Temp.

Oporność

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

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

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

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

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

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

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

miga

Wskażnik "-Err""

Symbol

miga

Regulacja sprawdza działanie czujników elektronicznych.Przy
zwarciu lub przerwie zapala się odpowiedni symbol.
Tabela wskazuje ewentualny sposób usunięcia usterki.Czujniki
muszą być sprawdzone i ewentualnie wymienione przez autoryzowany serwis.
Przyczyna

Sposób usunięcia

Czujnik zewn. ma zwarcie
lub przerwę

Kocioł grzeje do TK-max.
Wezwać autoryzowany serwis

Czujnik kotła ma zwarcie
lub przerwę

Działa ogr.przegrzewu
Wezwać autoryzoway serwis

Czujnik c.w.u. ma zwarcie

Nie grzeje c.w.u.
Wezwać autoryzowanyserwis

lub przerwę

Pompa c.w.u. pracuje ciągle
temp. c.w.u. = temp. kotła
Wezwać autoryzowany serwis

Symbol

miga Uszkodzenie palnika

Wcisnąć przycisk odblokowania
Jeżeli usterka nie zniknie
wezwać autoryzowany serwis

Symbol

miga

- przekroczony czas grzania c.w.u.,

Usunąć uszkodzenie

- powietrze w wężownicy c.w.u.

Regulację wyłączyć i ponownie

zał

- zakamieniony zasobnik c.w.u.,
- max. czas grzania "Param. 5" za mały

Zmiana kodu

Wprowadzić poprawny kod, a następnie lewym pokrętłem wybrać
symbol
. Lewym pokrętłem wrócić do Nr. kodu i prawym
pokrętłem wprowadzić nowy kod.
Zamknąć pokrywę. Nowy kod jest wprowadzony.
Reset całkowity przywraca kod fabryczny.
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