Instrukcja obsługi i montażu
Analogowy termostat pokojowy
z programem dobowym
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Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. · Al.Stanów Zjednoczonych 61A · 04-028 Warszawa · Tel.: (22) 516 20 60 ·
Fax: (22) 516 20 61 · www.wolf-polska.pl · e-mail: wolf@wolf-polska.pl
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian

Spis treści

Spis treści ............................................................................................................ Strona
Przegląd funkcji ............................................................................................................ 3
Nazewnictwo/ normy i przepisy .................................................................................... 4
Montaż ......................................................................................................................... 5
Ustawienie złącz BUS .................................................................................................. 5
Podłączenia elektryczne .............................................................................................. 6
Programator ................................................................................................................. 7
Wybór temperatury, tryb grzewczy ............................................................................... 7
Sygnalizacja statusu .................................................................................................... 7
Ustawienie czasu ......................................................................................................... 8
Czas letni – zimowy ..................................................................................................... 8
Temperatura ekonomiczna ........................................................................................... 8
Ustawienie programu dziennego ................................................................................. 9
1xc.w.u. ........................................................................................................................ 9
Serwis ................................................................................................................... 10-11
Osprzęt ...................................................................................................................... 12
Dane techniczne ........................................................................................................ 12

Przegląd funkcji
Programator

Wybór temperatury

Wyświetlacz

tryb grzewczy

Klapka frontowa

Standardowa sygnalizacja
Sygnalizacja
statusu

Sygnalizacja
temperatury pokojowej

Połączenie Bus

Czas

Temperatura zewnętrzna (przy podłączonym,
czujniku zewnętrznym)
Sygnalizacja temperatury zewnętrznej zmienia
się wraz ze wskazaniem czasu w takcie 10-cio
sekundowym

Nazewnictwo/normy i przepisy
Objaśnienie pojęć
Temperatura wody grzewczej
Temperatura wody grzewczej jest
temperaturą, jaką są zasilane grzejniki. Im
wyższa temperatura wody grzewczej, tym
większe oddawanie ciepła przez grzejnik.
Kocioł jednofunkcyjny
Kocioł gazowy, który może być połączony
z zasobnikiem wody.
Kocioł dwufunkcyjny
Kocioł gazowy z ogrzewaniem
przepływowym i szybkim startem c.w.u.
Ładowanie zasobnika
Nagrzewanie zasobnika c.w.u.

Praca w trybie zimowym
Ogrzewanie i c.w.u. zgodnie
z programem dziennym.
Praca w trybie letnim
Ogrzewanie wyłączone, c.w.u. zgodnie
z programem dziennym
Tryb grzewczy/ Tryb ekonomiczny
W zimowym trybie pracy można wybrać
dwie temperatury pokojowe. Jedną dla trybu
grzewczego i jedną dla trybu ekonomicznego, w którym temperatura pokojowa jest
obniżana do temperatury ekonomicznej.
Program dzienny przełącza pomiędzy trybem
grzewczym a ekonomicznym.

Szybki start ciepłej wody
Aby możliwe szybko uzyskać ciepłą wodę w
dwufunkcyjnym kotle grzewczym, w trybie
pracy letniej, temperatura wody grzewczej
jest utrzymywana na pewnym poziomie. W
trybie pracy letniej program dzienny włącza i
wyłącza tę funkcję.
Program grzewczy
W zależności od dokonanego wyboru, dzienny program przełącza kocioł gazowy z
trybu grzewczego na tryb ekonomiczny lub z
trybu grzewczego na wyłączenie ogrzewania
i odwrotnie.
Program c.w.u.
Dzienny program załącza w kotle dwufunkcyjnym szybki start c.w.u., zaś w kotle grzewczym z podgrzewaczem włącza i wyłącza
ładowanie zasobnika.

Normy i przepisy
Analogowy termostat pokojowy ART odpowiada w połączeniu z kotłami gazowymi
następującym wytycznym:
-

Wytyczna odnośnie niskich napięć:
73/23/EWG
Wytyczna EMV: 89/336/EWG

Montaż/ Ustawienie złączy Bus

Montaż
- Montaż ART powinien być wykonany na

ścianie wewnętrznej na wysokości około 1,5
m nad podłogą.
- Regulator ART powinien zostać zainstalowany w pomieszczeniu reprezentatywnym dla
całego mieszkania.

- Regulator ART nie może być wystawiony ani
na działanie przeciągów ani promieniowania
cieplnego.
- Regulator ART nie może być zasłonięty
szafami lub zasłonami.
Wszystkie zawory grzejników w danym pomieszczeniu muszą być w pełni otwarte.

- Górną część regulatora ART należy

zdemontować z płyty montażowej przy pomocy śrubokrętu.
Należy wsunąć śrubokręt w dolną szczelinę
w obudowie tak daleko jak to jest możliwe,
a następnie podnieść obudowę w miejscu
listwy wtykowej.

- Płytę montażową należy zamontować

korzystając z otworów przeznaczonych
mocowania.

Montaż/ Ustawienie złączy Bus

Styki
przyłącza
telefonicznego
Przyłącze
przewodu
transmisji
danych
eBUS
lub SCOM

Otwory
przeznaczone
do
mocowania

Wtyk
do górnej
części

do

Ustawienie złączy Bus
Kotły ﬁrmy Wolf są wyposażone w złącze eBUS lub SCOM służące do podłączenia osprzętu regulacyjnego. Przy pomocy przełączników DIP znajdujących się na tylnej stronie regulatora ART
można dokonać wyboru złącza.
Podłączenie do kotłów ﬁrmy Wolf przy pomocy złącza eBUS
W przypadku kotłów ze złączem eBUS, zaciski
Bus są oznaczone “+”, “-“ i “eBUS”.
Adres złącza eBUS jest ustawiony fabrycznie.
(Przełącznik DIP 4 na “ON”, przełączniki 1 do 3
na “OFF”)
Podłączenie do kotłów ﬁrmy Wolf
ze złączem SCOM
W przypadku kotłów ze złączem SCOM, zaciski
BUS są oznaczone “+” i “-“ zgodnie z schematami przyłączeniowymi “Osprzętu (Wolf)”.
(Przełącznik DIP 1 do 4 na “OFF”)

Podłączenia elektryczne
Okablowanie elektryczne może być wykonane wyłącznie przez serwis.
Uwaga

Wariant podłączenia a)
Listwa
zaciskowa
urządzenia
ART

Kable nie mogą być układane
razem z kablami sieciowymi.

Regulator ART należy okablować przy
pomocy dwużyłowego kabla (minimalny
przekrój 0,5mm).
W zależności od listwy zaciskowej kotła
gazowego, należy wybrać jeden ze schematów okablowania zamieszczonych
obok.

Styki przyłącza
telefonicznego
dla eBUS
i SCOM

Przyłącze
przewodu
transmisji
danych
eBUS
lub SCOM

Tryb
pracy

Sygnalizacja
programatora

Listwa
zaciskowa
w kotle
gazowym
Wariant podłączenia b)
Listwa
zaciskowa
urządzenia
ART

Wtyk
do górnej
części

Listwa zaciskowa w płycie montażowej
urządzenia ART

Listwa
zaciskowa
w kotle
gazowym

Wariant podłączenia c)
Listwa
zaciskowa
urządzenia
ART

Regulator ART należy ponownie nałożyć
na płytę montażową i zatrzasnąć. Podczas
nakładania należy zwrócić uwagę, aby nie
pogiąć styków przy regulatorze.

Listwa
zaciskowa
w kotle
gazowym

Programator / Wybór temperatury tryb grzewczy / Sygnalizacja statusu
Programator (lewe pokrętło)
WAŻNE: w kotłach gazowych
z programatorem ART, regulator kotła
pozostawić w położeniu
.

Ogrzewanie

Programator

C.W.U.
Kocioł jednofunk.

C.W.U.
Kocioł dwufunk.

Tryb
gotowości

Ogrzewanie wyłączone
/ Ochrona przed
zamarzaniem

Wył. ładowanie zasobnika, zapewWyłączony szybki
niona ochrona
zasobnika przez zamarzaniem start c.w.u.

Praca letnia

Ogrzewanie wyłączone
/ Ochrona przed
zamarzaniem

Ładowanie zasobnika
zgodnie z programem
dziennym

Tryb ekonomiczny

Wył. ładowanie zasobnika,
zapewniona ochrona
zasobnika przez zamarzaniem

Praca
zimowa

Tryb grzewczy

Szybki start c.w.u.
zgodnie z programem
dziennym

Ładowanie zasobnika

Tryb grzewczy lub
ekonomiczny zgodnie
z programem dziennym

Ładowanie zasobnika
zgodnie z programem
dziennym

Tryb grzewczy lub
ekonomiczny zgodnie
z programem dziennym

Ładowanie zasobnika
wyłączone

Wybór temperatury tryb grzewczy
(prawe pokrętło)
Poprzez obrót pokrętła zmieniana jest sygnalizacja
z rzeczywistej temperatury pokojowej na zadaną
temperaturę pokojową.
Następnie można zmienić pożądaną, zadaną
temperaturę pokojową dla trybu grzewczego. Jeżeli
przez dłużej niż 2 sekundy nie zostanie wprowadzona żadna zmiana, wówczas na wyświetlaczu pojawi
się znowu temperatura pokojowa.

Wybór temperatury tryb grzewczy

Sygnalizacja statusu (wyświetlacz)
Aktywny tryb grzewczy
Aktywny tryb ekonomiczny
Umożliwione ładowanie zasobnika
lub szybki start ciepłej wody
Ogrzewanie wyłączone (ochrona przed
zamarzaniem), ładowanie zasobnika
lub szybki start c.w.u. wyłączony

Strzałki wskazujące aktualny tryb pracy

Ustawienie czasu / Czas letni – zimowy / Temperatura ekonomiczna
Programator

Wyświetlacz

Wybór temperatury
tryb grzewczy

Przycisk
Reset
Przełącznik
DIP

Przycisk ustawienia czasu

Przycisk temperatury ekonomicznej

Przycisk płaszczyzny serwisowej

Ustawienie godziny /
Przestawienie czas letni – zimowy

Ustawienie ekonomicznej
temperatury

WSKAZÓWKA: Przy zastosowaniu modułu
zegara radiowego, ustawienie czasu
i przełączenie z czasu letniego na zimowy
odbywa się automatycznie.

Po wciśnięciu przycisku temperatura ekonomiczna sygnalizacja przechodzi do trybu
ustawiania na zadaną temperaturę pokojową
w trybie ekonomicznym.
Jest wskazywana aktualna zadana temperatura dla trybu ekonomicznego.

Do ustawiania aktualnej godziny i do przestawiania z czasu letniego na zimowy i
odwrotnie należy odchylić przednią klapkę
regulatora ART.
Po wciśnięciu przycisku ustawienia czasu ,
sygnalizacja przechodzi do trybu ustawiania
godziny. Przy pomocy prawego pokrętła
można ustawić godzinę.
Jeżeli przez okres dłuższy niż 10 sekund
nie zostaną wprowadzone żadne zmiany
lub zostanie wciśnięty jeden z 3 przycisków,
wówczas ponownie pokaże się standardowa
sygnalizacja na wyświetlaczu.

Poprzez obrót prawym pokrętłem (wybór
temperatury w trybie grzewczym) można
zmienić wartość.
Jeżeli przez okres dłuższy niż 10 sekund
nie zostaną wprowadzone żadne zmiany
lub zostanie wciśnięty jeden z 3 przycisków,
wówczas ponownie pokaże się standardowa
sygnalizacja wyświetlacza.

Ustawienie programu dziennego / 1 x c.w.u.
1 x c.w.u.

Serwis

Przełącznik DIP

Ustawienie programu dziennego
Przy pomocy przełączników DIP umieszczonych pod klapką frontową dokonuje się
ustawień programu dziennego dla ogrzewania i ładowania zasobnika (w przypadku
kotłów grzewczych z zasobnikiem) lub szybkiego startu c.w.u.

na symbolu
. Funkcja „1 x c.w.u.” jest
kończona automatycznie po 1 godzinie.

Przykład programu dziennego

Ustawienie trybu grzewczego i programowanie ładowania zasobnika/ szybkiego startu
c.w.u.: przełącznik DIP należy przestawić w
górę w zakresie zadanego czasu
.
Ustawienie trybu ekonomicznego lub
wyłączenia ogrzewania (w zależności od
ustawienia programatora): przełącznik
DIP należy przestawić w dół w zakresie
zadanego czasu
. Regulacja odbywa
się do zadanej temperatury pokojowej dla
trybu ekonomicznego lub ogrzewanie jest
wyłączane. Ładowanie zasobnika, szybki
start c.w.u. są wyłączone.
Najkrótszy czas włączenia wynosi 30 minut.

Ogrzewanie włączone od 6.00 – 22.00.
Ogrzewanie wyłączone/ tryb ekonomiczny od
22.00 – 6.00.

Wskazówka: Ustawienia programu dziennego są tylko wtedy aktywne, gdy programator
jest ustawiony na jeden z programów dziennych
,
lub
.

W przypadku kotłów grzewczych
z zasobnikiem:
Zwolnienie ładowania zasobnika
od 6.00 – 22.00.
Ładowanie zasobnika wyłączone
od 22.00 – 6.00.

1 x c.w.u.

Kombinacja przycisków dla „1 x c.w.u.”

Jeżeli jest potrzebne doładowanie zasobnika
c.w.u., poza zaprogramowanym okresem
ładowania, poprzez funkcję „1 x c.w.u.” zasobnik może być podgrzany do ustawionej,
zadanej temperatury. Aktywacja i dezaktywacja odbywa się poprzez jednoczesne
wciśnięcie przycisków
i
.W
stanie aktywności pojawia się migająca
strzałka.

Sygnalizacja na wyświetlaczu podczas
„1 x c.w.u.”

Serwis
Serwis
Poprzez wciśnięcie przycisku
wyświetlacz
przechodzi w tryb serwisu.
Tryb serwisu jest podzielony na tryb sygnalizacyjny i parametrowy.
Poszczególne wskazania (np., A:01)
i parametry (np., P:01) są wyświetlane po
kolei, po każdym wciśnięciu klawisza .
W trybie parametrowym istnieje możliwość
zmiany wyświetlanych wartości poprzez
obrót prawego pokrętła.

Tryb sygnalizacyjny
np. aktualna
temperatura
zasilania

Tryb parametrowy
np., nachylenie

Lista wskazań i parametrów
Lista wskazań:
Indeks Znaczenie
A 01
A 02
A 03

Jednostka

Zadana temperatura zasilania
Rzeczywista temperatura zasilania
Rzeczywista temperatura c.w.u.

°C
°C
°C

Lista parametrów
Zakres ustawień

Ustawienie fabryczne

15 - 65°C kocioł jednof.
40 - 63°C kocioł dwuf.
00 - 01
1 - 20
30 - 100
-10 - 10

60 °C
60 °C
00

P 03

Zadana c.w.u.

P 04
GB 01
GB 04
GB 05

Ochrona antybakteryjna
Histereza temperatury zasilania
Górne obroty wentylatora
Ochrona przed zamarzaniem
Temperatura zewętrzna
Tryb pracy pompy obiegu grzewczego
Wybieg pompy obiegu grzewczego
Maks. zadana temperatura zasilania
Blokada taktowania
Wejście 1
Wyjście 1
Histereza zasobnika

GB 06
GB 07
GB 08
GB 09
GB 13
GB 14
GB 15

0-1
1 - 30
40 - 90
0 - 30
0-5
0-9
1 - 15

Patrz instrukcja montażu
kotła gazowego

Indeks Znaczenie

WSKAZÓWKA: Parametry GB01 do GB15 nie są dostępne dla wszystkich rodzajów kotłów
i zostały opisane w instrukcji montażu odpowiedniego kotła.
Uwaga

Zmiany w parametrach GB 01 – 15 mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis.
W przypadku nieprawidłowej obsługi można spowodować zakłócenia
w działaniu
układu.
Parametr 5 (Ochrona przed zamarzaniem Temperatura zewnętrzna) działa tylko
w połączeniu z czujnikiem zewnętrznym.

Serwis
Automatyczne przełączanie zima/ lato
Jeżeli temperatura pokojowa wzrasta o
1K ponad ustawioną, zadaną temperaturę
pokojową, urządzenie ART automatycznie
przełącza się na tryb letni (wyłącza się pompa obiegu grzewczego). Jeżeli temperatura
pokojowa ponownie spada poniżej ustawionej, zadanej temperatury pokojowej, automatycznie dokonuje się przełączenie na tryb
grzewczy (pompa obiegu grzewczego zaczyna pracować). Wskazówka: w trybie letnim
wskazanie statusu jest na „i” lub
.

Ochrona przed zamarzaniem zależna
od temperatury pokojowej
Jeżeli temperatura pokojowa spadnie w
trybie letnim poniżej 5°, nastąpi przełączenie
na tryb grzewczy z zadaną temperaturą
pokojową +5°C. Jeżeli rzeczywista temperatura pokojowa wzrośnie powyżej
+6°C, ochrona przed zamarzaniem zostaje
wyłączona.
Sygnalizacja statusu
pozostaje również
podczas funkcji ochrony przed zamarzaniem.
Zadana temperatura c.w.u. (P 03)

Kody błędów
Jeżeli występuje zakłócenie na kotle grzewczym, wówczas jest to wskazywane na
wyświetlaczu w formie migającego symbolu
ostrzegawczego .

Wskazanie kodu błędu
Kod błędu Znaczenie
91

Złe ustawienie adresu w ART

Kod błędu 91: W instalacjach mających
wiele regulatorów (np. AWT, ART) adresy
Bus dwóch ustawić identycznie. Należy
skorygować ustawienia adresów przy pomocy przełączników DIP na odpowiednich
regulatorach.
Znaczenie wszystkich innych kodów błędów
znajduje się w instrukcji montażu każdego z
kotłów grzewczych.
Jeżeli kocioł nie pracuje poprawnie po
dwukrotnym usunięciu zakłócenia lub gdy
usunięcie zakłócenia nie jest możliwe, prosimy o zanotowanie kodu błędu przekazanie
go serwisowi.

Ustawienie zadanej temperatury c.w.u.
w przypadku złącza eBUS. W przypadku
złącza SCOM, zadana temperatura c.w.u.
jest tylko wyświetlana. Ustawienie odbywa
się przy kotle.
Ochrona antybakteryjna (P 04) (tylko dla
eBUS w połączeniu z kotłem grzewczym
z zasobnikiem).
Ochrona antybakteryjna jest w ustawieniach
fabrycznych (parametr P 04=00) wyłączona.
Jeżeli parametr P 04 zostanie ustawiony na
01, wówczas ochrona antybakteryjna jest
aktywna. W przypadku aktywnej ochrony
antybakteryjnej zasobnik c.w.u. jest raz dziennie, na początku czasu włączenia czasu
ładowania zasobnika, nagrzewany do 65°C
przez jedną godzinę. Parametr 04 jest wskazywany podczas komunikacji eBUS.
Reset kontrolera
Poprzez wciśnięcie przycisku “Reset” procesor regulatora ART jest ponownie uruchamiany.
Wyświetlacz wskazuje najpierw numer oprogramowania potem numer wersji oprogramowania i wszystkie symbole.
Wczytanie standardowej konﬁguracji
Należy przytrzymać przycisk „q” i króo
wcisnąć przycisk Reset. Zostanie
wyświetlony numer oprogramowania
i numer wersji oprogramowania, a następnie
EEP. Regulator ART powraca do ustawień
fabrycznych.

Osprzęt / Dane techniczne
Moduł zegara radiowego (tylko ze złączem eBUS)
Przy pomocy modułu zegara radiowego, godzina w regulatorze ART jest ustawiana poprzez
sygnał radiowy. Również przestawienie z
czasu letniego na zimowy i odwrotnie odbywa się poprzez sygnał radiowy.

Zdalny moduł telefoniczny

Moduł radiowy
(Art. nr 27 92 321)

Poprzez podłączenie urządzenia do zdalnego
modułu telefonicznego można w instalacji
grzewczej zaktywować tryb grzewczy i
przygotowanie c.w.u. za pomocą sygnałów
przekazywanych drogą telefoniczną. Przed
podłączeniem i ustawieniem należy zapoznać
się z instrukcją obsługi i montażu do zdalnego modułu telefonicznego.

Zdalny moduł telefoniczny
(Art. nr 27 91 044)

Dane techniczne
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Stopień ochrony według EN 60529

18 VDC ±15%
max. 1VA
IP30

Klasa ochrony według VDE 0100

III (max. 24V)

Podtrzymanie zegara sterującego

min. 10 godzin

Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas składowania

0 do 50°C
-30 do +60°C

Komunikacja i zasilanie w napięcie poprzez dwużyłowy przewód prowadzący do kotła
(przekrój kabla 0,5mm2)
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